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A Fundação
BienaldeSãoPaulorealizaa 5ª BIA- BienalInternacional
deArquiteturae Designde SãoPaulo-, umdos
eventosde arquiteturae designmaissignificativosdo país, em um momentoespecialparatodosos quelidamcom
as questõesurbanase os fazereshumanos.
O resgateda idéiade um projetoparao país, a consolidação
do ProgramaMonumenta
, a criaçãodo Ministériodas
Cidadese a disposição
doMinistérioda Culturaemincorporara dimensãoculturalda arquiteturae dodesignindicam
a importânciaqueo poderpúblicoconfereatualmenteaostemascomos quaisnosdefrontamos
na 5ª BIA.
Trata-se
, claro, de uma ocasiãooportunapara que o públicoconheçaa produçãoe a reflexãodos arquitetose
designersbrasileiros
, bemcomoo quehá de maisestimulantena produçãointernacional
contemporânea
, o queporsi
justificariao interessequeo eventodesperta.
Masa 5ª BIAvai além.Propõe-se,
aqui, um amplodebatesobreo futuro das megacidades
e das sociedades
queas
formame porelassãoformadas
. Osgrandescentrosurbanos
, comose sabe, apresentam
desafiosquenãopodemos
ignorar
, e paradoxos
quedemandam
, porsuacomplexidade
, grandeesforçode compreensão.
Osvazios,os territóriosde segregação
e o medoinstalado(de nósmesmos
, de nossos"outros"sociais, da mudança
intrínsecaaosfluxosvitais) rompemos elosafetivose as trocasque nosligam à urbee ligamtodosnós, cidadãos
urbanosdo séculoXXI.Muitasvezesesquecemos
o quelevao homema reunir-seemcidades.
É precisoresgatara dimensãohumanadas intervenções
urbanas
, recolocando
o homemno centrodo processo
histórico,fazendocidadesà nossaimageme semelhança
, despojadasde soberba.A 5ª BIAsobretudonos induza
pensar
... Qualé o papeldoscidadãos?
Qualé o papeldosarquitetose designers?
Qualé o papeldosgestorespúblicos?
Pareceigualmenteoportunoqueesteeventotenhalugarno Parquedo lbirapuera,tambémpalcoda BienaldeArtes.
Em2004,SãoPaulocelebraseus450 anos,e um dosfeitosa comemorar
é justamenteo projetode OscarNiemeyer
aqui realizadoparcialmente
, marcodo quartocentenárioda cidade(1954), e quese agorabuscacompletar.
Aexcelência
da produção
exibida
, a agudezdasprovocações
e o contexto
favorávelsugerem
queesta5ª BIAserá, também
ela, um marcode SãoPaulo.Porisso,o Ministérioda Culturacongrega-se
às demaisinstituiçõesquea realizame
parabeniza
o público,os participantese os organizadores
porestademonstração
devitalidadeda culturalbrasileira.
GILBERTO
GIL
MINISTRO
DEESTADO
DACULTURA

,,
É comgrandeorgulhoquea Fundação
Bienalde SãoPaulorealizaa 5ª BIA- BienalInternacional
de Arquiteturae
DesigndeSãoPaulo.Pelaprimeiravezna históriadasbienaisdearquiteturadeSãoPaulo,o Designmereceu
destaque.
Designe arquiteturahá muitocaminhamjuntos.Algunsarquitetosde renomeinternacionalatuamtambémcomo
designers.É o casodo arquitetoÂngeloMangiarotti- umadas salasespeciaisdo evento.Alémdisso, os projetos
arquitetônicos
vêm, cadavezmais, combinados
a projetosdedesigndeinteriores
. Éo casodoschamados"interiores
de marca"da metrópolede NovaYorke da atuaçãoconjuntado casal Christiane Elizabethde Portzamparc
tambémpresentescomosala especialnoevento.
Otemaescolhidopeloscuradoresé a Metrópole
, o quetambémé muitopertinenteparadiscussões
acercadocampo
da arquiteturae do design.As grandesmetrópoles
do mundotêm hojeo desafiode dar formaa umtecidourbano
monumental.Este desenhotem semprede considerarquestõesfundamentaisde sustentabilidadesocial e
integraçãoe preservação
do meioambiente.Assimsendo, arquitetose designerstêm de lançar mão de novas
tecnologiase, sobretudo
, novosmateriais.A preocupação
coma qualidadede vida e meioambienteestá explícita
em váriospontosda 5ª BIA, assimcomonas discussõesqueocorrerãodurantea exposição.
Da mesmaforma, em
diversosprojetosfica transparentea preocupação
coma inclusãosocial.
Nestaedição, em especial, estamosfelizesem poderoferecerao públicoum modomais acessívelde tratar de
arquiteturae design.Estaé umamostraquefoi pensadanãosó parao públicoespecializado
, masparao público
emgeral.Isto se refleteno modocomoos projetossãoexpostos
, envolvendo
fotografias,vídeoe maquetes.
Compõe
aindaa 5ª BIAo Fórumde Debates
, espaçoparaa apresentação
e debatedasidéiasdosprincipaisarquitetos
e designersparticipantes
quantoaotemaproposto
, o quecertamente
enriquecerá
o debateemtornodasquestões
que
envolvem
a cidadedeSãoPaulo.

MANOEL
FRANCISCO
PIRES
DACOSTA
PRESIDENTE
FUNDAÇÃO
BIENAL
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A realização
da 5ª BienalInternacional
de Arquiteturae Designde SãoPauloé fruto do empenho
de duasentidades
tradicionais
dentrodaCulturaBrasileira:
o IAB- InstitutodeArquitetos
doBrasilcomseusoitentae doisanosdeexistência
e a Fundação
BienaldeSãoPaulo
, quenãomediramesforços
, nestedifícil momento
, paraqueesteeventose realizasse.
Eessesesforços
tornam-se
gratificantes
quando
enxergamos
o resultado
obtidonestaediçãocoma qualidade
dasexposições
,
colocadas
de umamaneirainovadora
, comespaçose atraçõesmaisinterativos
, principalmente
como públicoleigo.
Entretanto
, maisdoquetudo, a grandevitóriafoi a realização
destaedição,marcando
a contínuaperiodicidade
obtida
coma BienaldeArquiteturanestesultimasdezanos.
Ostrabalhosaqui representados
caracterizama arquiteturacomoarte, e dentretodasartes, a que mais interfere
coma vida do cidadão.A intençãodestaexposição
é, entreum públicoespecializado
, discutir e avaliaro futuro de
nossasmetrópoles
, e na populaçãoem geral, levar a reflexõesque enfatizema importânciae a necessidade
de
espaçosurbanosagradáveise bemprojetadosparaumaqualidadede vida melhorparaa sociedade
.
Esseé o papelda BienalInternacionaldeArquiteturade Design:explicitara produçãourbanae arquitetônicadesse
momento
, levandoa sociedade
a refletir sobreessaprodução
, e ao mesmotempocompreender
a importânciadessa
produçãono seudia a dia e na vida dascidades.
Achoque, mesmonuma avaliaçãoprematurados resultadosdesta Bienal, podemosdizer que alcançamoscom
vantagemo quepretendíamos
, e o quese esperavadestaexposição.
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O séculoXXfoi marcadoporgrandese rápidasrevoluções
políticas, sociais, culturais, artísticase particularmente
nocampoda arquitetura, por propostasde cunhoprofundamente
democrático
e transformador
.
Palcodessesacontecimentos
, a cidadepassoua exigirdosarquitetosmodernosumatomadade posiçãoe adoção
de novosprincípios,numdesafiosemprecedentes
na históriada práticaarquitetônica.
À medidaque cresciaem proporções
físicas e em possibilidadespotenciaisde atendimentodas necessidades
de
seushabitantes,tornou-se
, comumavelocidadeespantosa
, metrópole
, megalópole
emalgunscasos, e a expressão
máximadetoda a complexidade
da condiçãohumanae urbana, manifestando
espacialmente
todasas contradições
e conflitossociaise econômicos.
Iniciamoso séculoXXIsob o signoda globalização
, em que as atividadeshumanasno mundointeiro acham-se
inter-relacionadas.
A identidadenacionalestácorrendoo riscode setransformarmaisnumanoçãosentimentaldo
que no suportedo desenvolvimento
de uma sociedade
, gerandocom isso os mais diversificadosconflitosque se
refletemdramaticamente
na arquiteturapraticadanascidadese na ocupaçãodo solourbano.
Como adventode novastecnologias
, principalmenteno campoda informática,a sociedadeestásetransformando
em uma granderedede interaçõesreais e virtuais, surgindodaí novosparadigmasde desenvolvimento
, ondeo
conjuntodevaloresexistentestendem,comincrívelrapidez
, a tornarem-seanacrônicos
, incapazesdedar contadas
novasdemandasda sociedade.
Combasena experiênciado passadoe na visão prospectivado arquitetocomoagentetransformador
, a 5ª BIA
propôso tema Metrópole
, numaamplaabordagemde seusignificadoatual, tendocomoprincipalobjetivopensar
e debaterquestõesfundamentaispara a compreensão
dos mecanismosque impulsionarame impulsionamo
desenvolvimento
dos grandesaglomerados
humanos
, visandocontribuirparaa construçãode um novoideárioem
que a intervençãocriadorapossater comometa uma melhorqualidadede vida para o cotidianodo homemnas
grandescidadesdeste novomilênio.Além disso, mostrar, numa linguagemacessível,alegree leve, o que os
arquitetosestãoproduzindopeloBrasile pelomundo,coma preocupação
maiorde criar condiçõesparaque,além
dosarquitetose urbanistas,o cidadão, principalmenteo quemorae trabalhanasgrandescidades, possaperceber
a importânciada arquiteturana sua vida cotidiana.
Esperamos
queestamostra, quefoi pensadaparainteragircomtodaa sociedade,
arquitetose nãoarquitetos
, possa
de algumaforma, reavivaremtodosnósa esperançade quese concretizenumfuturo próximo
, o sonhode termos
umasociedademaisjusta, maisdemocrática
, em queo HOMEM
sejaa prioridadena ordemdascoisas.
PEDRO
CURY
ARQUITETO
E CURADOR
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PASSAGEM
- A EMERGENTE
ARQUITETURA
METROPOLITANA
DEBEIJING
A arquiteturatem riquezae diversidade
únicas,tantohistóricacomoculturalmente
, quenosmostramosespaços
devivênciae estilosdevida
de diferentesgruposétnicosemdiferentesregiões
. Etambémdesempenha
um importantepapelna execução
e modelagem
dosespaços
de
dascidades.Doplanejamento
geraldeumacidadeaoprojetodeumúnicoedifício
,
convivência
, particularmente
noquedizrespeitoà formação
, a história,culturae espíritodaquelacidadeestão
do estudode um edifíciocomoum todoà análisedetalhadade suascaracterísticas
presentes
e sãolegíveis.Umacivilizaçãourbanaseexpressa
e é narradaatravésda suaarquitetura
.
A expansão
da urbanização
emalta velocidade
é umfator importante
do desenvolvimento
globalqueinfluenciae transformacadavezmais
ascidadese osespaços
deconvivência
quehabitamos
. Ospaísesdesenvolvidos
nãoperderam
nadadeseuimpulso,e aindalideramo caminho
pelaestradado desenvolvimento
metropolitano.
Voltando
a atençãoparaa Ásia, as metrópoles
deTóquioe HongKongsobressaem-se
como
culturasextremamente
capitalistas,baseadasno consumomaterial
, privadasdo interesseorientadorda filosofiae da religião.A cultura
urbanada Ásiafoi modelada
paradesenvolver
as características
típicasdoconsumo
material,comcadapaísasiáticoexplorando
privilégios
especiaisparaconduzirvigorosamente
o desenvolvimento
centralizado
emsuperescala
, e corporações
multinacionais
tirandovantagemdos
sistemasfinanceirosglobaisparaincluircadacidadeasiáticarecentemente
desenvolvida
nasuaexpansão
demercado.
Opanodefundopara
o desenvolvimento
metropolitano
foi determinadopelosexemplosoferecidospor paísesdesenvolvidos
e peloestabelecimento
de uma
mentalidadeconsumista.O efeito promotormútuo, que operaentreessepanode fundoe a construçãodessasmaravilhasdo mundo
urbanizado
, gerouo milagredo desenvolvimento
urbanoglobalizado
e tornou-seo símbolomaisideale atraentedas rotasda Ásiaparao
desenvolvimento
moderno,
fazendocomqueo conjuntodaÁsia,e a Chinaemparticular,seguisse
o modelo
dospaísesocidentais
desenvolvidos
no caminhoda modernização
e acelerasse
o processo
de urbanização.
A velocidade
comqueprogridea 'metropolização
' da Chinadá aos
recém-chegados
vantagemsobreos veteranos
; esseprogresso
fabulosotornou-seum novopontode luz paraondea urbanização
avança
,e
tambématraiua atençãodomundodeummodogeral.A Chinacontemporânea
estaráregistrada
nosanaisdahistóriacomoo período
demaior
vitalidadee energiatransformadora
, sejanodesenvolvimento
da infra-estrutura
nacionalemlargaescala,ou nodesenvolvimento
decapital
transnacional
e capitalsocial- ambosgiramemtornodo processo
e progresso
da urbanização.
A estaaltura,a Chinajá setornouo maior
canteirode obrasdo mundoe, entreo ritmoarriscadodas mudanças
e do desenvolvimento,
vemperdendo
constantemente
a pulsaçãoda
cultura locale a memóriadas verdades istóriC.f!S Oss O[arJ.Li ·
·
os já se
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tornaramfracose esmorecidos.
Enquantosaudamosativamenteo adventoda metrópolee promovemos
a transiçãourbanada China,
devemos
tambémconfrontar,comvigilância, os problemasde conservação
e de comoreconstruirnovascidadesquereflitama história,a
culturae o povoda China,problemas
quenoscolocarãobastanteà prova.
A 5ª BienalInternacionalde Arquiteturae Designde SãoPaulo, a primeirado século21, consideradao eventomais importanteno
calendárioda arquiteturainternacionaldeste ano. O tema desta Bienal é 'Metrópole
', e exploraráprincipalmente
, no contextoda
globalização,comoas cidadesque estãodeslanchando
em alta velocidadeservemcomocentrospara a expansãoda globalização,
demandando
, dos arquitetoscontemporâneos
, a adoçãode habilidadese atitudesaltamenteinovadorase criativas para encararum
desafioinéditona históriada arquiteturae combinar
, comdesembaraço
e organicamente
, os muitoselementosda arquiteturaurbanae
dodesenvolvimento
socialcomo progresso
científicoe tecnológico
, paraquesejapossível
, paracadahabitantedessasnovasmetrópoles
,
Passagem
comotítulo da seçãochinesa,coma intenção
experimentar
umamelhorana qualidadede suasvidascotidianas. Escolhemos
de explicarcomoBeijing,uma cidadecom uma antiga cultura urbanatradicional, vem passandopela 'transição' ou 'passagem
' do
desenvolvimento
urbanomoderno
. Querestejamosfalandodo passado
, presenteou futuro de Beijing, ou das transiçõesda cultura e
arquitetura,das transiçõesdos períodoshistóricose da arquitetura, das transiçõesda economiae da arquitetura, das transiçõesda
políticae da arquitetura,dastransiçõesdo Orientee Ocidente,
tudo está ligadoao e formao conteúdoda arquiteturacontemporânea
de
Beijing.A 'passagem
' da arquiteturamoldoua condiçãogeralbásicada urbanização
de Beijing.
Beijingé a únicacidadedo mundoqueé a personificação
do pensamento
filosóficoorientale o charmeda antiga capital podeser visto
nosedifíciosdasdinastiasMinge Qingqueaindapermanecem.
A CidadeProibidaé extremamente
imponente,
como eixocentralde seus
edifíciose estruturasalinhadoexatamente
como eixocentralda cidade,propiciando
umavista magnífica.Ossinuososhutongs(caminhos
internos)e as irregularessiheyuans(casascompátiosinternos)
, comsua antiga simplicidadee sobriedade,
igualmenteformama face
humanada cidadee são permeados
por um forte sentidode história. Desdeo inícioda era revolucionária
, em 1949, Beijingsofreuuma
total transformação;
um conjuntocompletode edifíciospolíticose comemorativos
foi formadopeloGrandeSalãodo Povo
, o Museude
História,o Monumento
aos Heróisdo Povoe o SalãoMemorial
, um grupode edifíciossituadosao redorda Praçada PazCelestial,que
usaramum sistemade símbolosdiferentee emprestaram
à capitalda RepúblicaPopularsua imagemrevolucionária.
Nanovaera de reformase abertura,mudanças
fundamentais
ocorreram
em Beijing, e agoratodotipo de estiloarquitetônico
moderno
está
intercalado
comedifíciosdasdinastiasMinge Qing;novae velhaarquiteturase misturam
, forçandoa arquiteturaurbanade Beijinga cair
numestranhodilema. Háo problema
decomoproteger
osedifícioshistóricosnosbairrosantigosda cidadee tambémhá o problema
decomo
harmonizar
o estiloda novaarquiteturacomo visualdos prédiosantigos.As relíquiasarquitetônicas
da velhacidadesão insubstituíveis
mensageiros,
quetransmitema aparência
da antigacapital;seestesrepositórios
fossemperdidos,
mesmoqueumgrandetelhadocombeirais
pendentes,
perfeitotantoemformaquantoemespírito,fossecolocado
notopodecadaumdosarranha-céus
deBeijing,issonãoiria, deforma
alguma
, resgataro espíritoou a essênciada antiga capital. HojeBeijingencontra-senum estágiotransitóriode seu desenvolvimento
metropolitano
e encarao problema
decomoresolvero conflitoentrea arquiteturaurbanae a arquiteturatradicionale o conflitoentreviverde
um modoquereflitaas qualidades
espirituaisda humanidade
e o simplesaumentoquantitativoda construção
habitacional.
Osarquitetose
relevanteque a Bienaltenhaconvidadoarquitetose
urbanistasde Beijingenfrentarãoaindamuitosdesafiose testes.É particularmente
artistasde Beijingparaparticipartantodas Representações
Nacionaisquantodotemaprincipalda exposição
. Naesteirada intensificação
dasreformase aberturada Chinae da aceleração
da tendênciaemdireçãoà assimilação
global, a metropolização
de Beijingagoraprogride
numavelocidade
surpreendente.
A antigaBeijingtransforma-se
a cadadia, à medidaqueo progresso
da urbanização
alteragradualmente
os
estilosdevidae hábitosde seuscidadãos.A novaarquiteturae os novosespaços
trazemesperança
e surpresas
agradáveis
às pessoas
que
aquivivem,ao mesmotempoemquetrazemansiedade
e espanto.
Comocuradorda seçãochinesa,selecionei
seisarquitetos,designersambientaise artistasquetêm a experiência
de vivere trabalharem
Beijing,e estudeias propostasde seustrabalhos
. Quatroartistasdo Institutode Arte da Universidade
Tsinghua
, Departamento
de Arte
Ambiental
, incluindoos professores
Su Dan, YangDongjiang
, Yu Lizhane Cui Xiaosheng
, participarãoda exposição
nacionalchinesa.Os
artistas participantesda exposiçãoprincipalsão ZengLi e ZhouWei. Baseadosem suas própriasimpressões
, experimentadas
todas
profundamente,
essesartistasinterpretaram
o temada 'passagem
' de Beijing,comidéiase formasdeexpressão
singularmente
individuais.
Noprocesso
decomunicação
comessesartistas,fiqueiprofundamente
cientedoextremointeresse
e entusiasmo
queelestêm, tantopelotema
acadêmico
, quantopelaformadestaexposição.
Seustrabalhostransmitirãoos seguintespontosdevistae experiências
:
1. Atravésde seustrabalhos
, serápossívelver claramenteas oportunidades
, mudanças
e problemas
queBeijingencontrouno processo
de
metropolização,
e a influênciadesseselementos
notáveisna arquitetura.
2. Osarquitetose artistasusarãoseustrabalhosparacomunicarum espíritoconsciente
de preocupação
pelaculturahumanae sensode
responsabilidade
emrelaçãoaostemposemquevivem.Atravésdeseustrabalhos
, apresentarão
suasopiniõese proposições.
QuYan
Curador
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Posições
Contempo
râneasna Arquitetura
Austríaca
Debatesurbanísticosde anosrecentescentraram-seem estratégiasestruturais quetratam as cidades comoum "texto" e um
campodiagramático
, e nãotanto comoum espaço acessívelà experiênciasensorial.A arquiteturaestá incumbidade projetar
marcadores
urbanosindividuaise tambémda administração
serenadoespaço. Elaencontra-seincorporadanumatendênciageral
de "engenharia
social", na qual a administraçãosocialocultao domíniopotencialda política.Comopodea arquiteturacontribuir
paraa esferaurbanaalémdosníveisde representação
, administraçãoe comercializa
ção do espaço? Esta questão é inseparável
de uma reformulaçãoda "esferapolítica" e sua delimitaçãoda "esferasocial", assim comouma repolitizaçãoda forma em
estratégiasarquiteturaise urbanísticas.

Multidões
Transversais

36

Comeste panode fundo,a contribuiçãoaustríacapara a 5ª BIA- BienalInternacionalde Arquiteturae Designde SãoPauloapresentaposiçõesque cruzamlongitudinalmente
- ou transversalmente
- a diferenciaçãofuncionalda esferasocial. Esses
movimentos
transversaismúltiplospassampor rotasinesperadas
e manifestam-se
em formasdifíceisde referenciar.
As táticas
urbanísticasdas três equipesde arquitetosparticipantes- WolfgangTschapeller
, the next ENTERprise
e KlausStattmannpermitemencontroscomunicativos
não-planejados
e aliançasdentroda cidadee, alémdisso- e aí residesua força decisiva-,
novoscamposde experiência
física e sensorial.Os projetostrabalhamcom uma políticade experiênciasensorialque altera os
camposde experiênciahabituaisdentroda cidadepara alcançarnovosencontrosdas massas
, espaçose atividades
. Wolfgang
Tschapeller
usaas texturasda cidade, prédiosexistentes,
estruturasresiduaisdeedifícios,comoos esqueletos
deconstruções
dos
anos1960ou murosde terra e pontes
, comocanteirosde obrastridimensionais
. A arquiteturase transformaparatornar-seuma
forma de assentamento
de segundageração
, que reativa massase texturaspré-configuradas
. O canteirode obras alterado
fragmentae reconfiguraos contornosdos edifíciose trabalha contraa totalidadeda estrutura.As margensdesgastadasdos
edifíciostêm longoalcancenastexturasurbanas
. Quandoa própriacidadetransforma-seemcanteirode obras, a "paisagem
" (ou
o querestada ilusãode paisagem)e a "cidade"invertemseuspapéis.Os implantesresistentesde Tschapeller
não preceituam
utilização
, maspermitemo uso.

Escândalos
deVisibilidade
Os arquitetosparticipantesnão buscamalcançaraberturae diversidadereduzindosua linguagemformal e limitando-sea
"estruturasmínimas"flexíveise funcionais.Atravésde suasconstruções
esculturais
, os projetosem exposi
ção rompemtanto com
o funcionalismo
do modernismo
comocomas estratégiasde suadesconstrução
. Seusistemade referêncianãoé maisbaseadona
à digitalização
, como
linguagem
, masem atividadesquepermitemqueo corpoentreem relaçãocomos espaços.Paralelamente
esperado,um intensotrabalhono modeloreadquireimportância
. Máximascomotransparênciae racionalidade
, ou a construçãoe
desconstrução
desinaise símbolosculturais, sãosubstituídasporcomplicação
produtiva
, profusãoe complexidade.
Estesprojetos
atacamas restriçõesdousuárioaomultiplicare mobilizarseusmovimentos.
Osprojetosemexposi
çãodeKlausStattmannenfocam
o enriquecimento
espacialdas correlações
da cidadecomsuasfronteirase margensconstitutivas
, incisõese interrupções.
Como
um "entre-dois-espaços"
performativo
, essasestruturas
, denominadas
"recifes"porStattmann
, expandem
as paisagensculturais
/urbanas/naturaiscomoestradasvicinais, cruzamentos
, aberturas
, abrigose praças. Não mais paisagem
, mas ainda não
arquitetura
, elasassemelham-se
a "criaturashíbridas",comocoraisde recifes; sua identidadebiológica situa-seentreo animale
o vegetal.Elas prestam-sea um grandenúmerode usossazonaisvariados.Sucessõe
s de usuáriosexpandema construção
,
acrescentam
algo e se desgarram
. As massasconstruídasnão são afetadasno sentidoconvencional
, mas apresentadas
em
transformação
contínua
. Arriscam-se
conflitospotenciais
, nãoneutralizados
antecipadamente
. Aomesmotempo, a crença irrestrita
na auto-organiza
ção é substituídapornovasformasdeorganiza
ção social, comoo "Código Acidental"de Stattmann.

TáticasGenerat
ivas
Enquantoa cidadetransforma-senum canteirode obras tridimensional paraTschapeller
, the next ENTERprise
(Ernst J. Fuchs,
Marie-ThereseHarnoncourt)constróisobrecampostemparais. EnquantoStattmann organizainterespaços, o grupotnE investe os
espaçostemporaisdevisibilidadesvariáveisque, porsua vez, provocam
eventos e atividades quenão podemser planejados.
Já no
iníciodos anos1990, ErnstFuchsdesenvolveu
versões pré-digitais de arquitetura generativa em seus "campo
s de dados"que
foram, enquantoisso, mais desenvolvida
s pelo tnE, usandotáticas digitalmente sustentadas. As estruturas evolucionárias
envolvem
a si mesmas, os arquitetose todososfuturos habitantes emseqüênc
ias aleatórias de acontecimentos. Oqueimportanão

é suaformaprovisória
, massuacapacidade
deevoluir.Emsuasformulações
maisradicais,essasesculturasarquitetônicas
efêmeras
são,
aofinal, apóssuajornadagenerativaatravésdotempo, retransformadas
emespaçosvaziosde potencialdesconhecido
- nãosemantes
ter frustradoveementemente
as estratégiasconvencionais
orientadasporum planodiretor.Emboraestatísticae conceitualmente
diversos
,
os projetosapresentados
estãoligadosporumatendênciaa uma"complexidade
escultural"queseopõea critériose levantamentos
rápidos
e evocapercepções
incoerentes
. Atravésdesuacomplicação
produtiva
, essesespaçosativamas pessoas
, e as pessoas
ativamosespaços
.
Asconstruções
desafiamo usuário,comoas paisagensinteressantes
podemfazerdevezemquandoe, aomesmo
tempo,oferecem
espaços
individuais de refúgio. Espaçosurbanosreformuladospodemabrigar muitos gestos alternadamente
e ao mesmotempo, e são
continuamente
transformados
poressesgestose atividades- a caminhode umaesferapúblicaurbanaqueé justamenteimprevisível.
AngelikaFitz- Curadora
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Comomuitas grandescidadesdo mundo
, Beijing, que é tanto antiga quanto moderna
, está passandoagora da tradição para a
modernização
, da confusãopara a ordem, do mecânicopara o orgânico. Há muitos pontosdiferentes
, comoimagensarquitetônicas
absurdas
, melhoriado ambientepúblicoe pessoasquese sentemsentimentalmente
ligadasà história, ao mesmotempoem queentram
no futuro. Podemosperceberseu ritmo de desenvolvimento
até nas mudançassutis, quandorememoramos
os últimos 20 anos; as
realizaçõesda arquitetura na cidade de Beijing tornaram-seo sistema coordenadodo desenvolvimento
da cidade e do futuro.
O mensageiro
culturalda metrópolequeesperamos
construirnãocompreende
somenteas arquiteturase espaçospúblicos, mastambém
absolutamente
tudoe os detalhesquepoderiamser projetados
. Quatroartistase designersprojetamo espaçoexpositivochinês: "Tesoura
de telhado- movendo
essênciatradicional"; "Projetode ver e visto- gaiola"; "Imagensarquitetônicasdesejadas- escalade matizes";
Trabalhos
visuais"BanqueteUrbano".Ascorpora
çõesdosquatroconjuntosdetrabalhossãotão magníficase experientes
queconseguem
revelara mutanteBeijingem suatotalidade.
QuYan- Curador
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A Colômbia
luta, assimcomotodosos paísesdo mundo
, entrea globaliza
ção e o fortalecimentoda nação, ou seja, a defesa de sua própria
economia
e culturadianteda avalancheda mídiae da pressãoda novatecnologia.Domesmomodo
, a arquiteturacolombianaluta entre
a adoçãoda alta tecnologia
, as últimastendênciasinternacionais
e o desenvolvimento
desuas tradições, dos mais modestos
aos trabalhos
maisavançados.
O paístem umanotáveltradiçãoem arquiteturamoderna
, caracterizada
por sua simplicidadee caráter, desenvolvida
principalmente
nasdécadasde 1950e 1960. Essaqualidade
, porém
, nãose expandiuparaumadimensãourbana. Apósaqueleperíodo
,
nosanos1970, veioa UPAC,
umaunidademonetáriade poupança,
comoincentivoà poupançapopulare meiodefinanciara indústriada
construção
, quemultiplicouo númerode construções
, masdiminuiusuaqualidade
, nosdeixandoumacidadedeformada
. EmBogotá
, por
exemplo
, a condiçãourbanafoi abandonada
: unidadeshabitacionaisapertadas
, casasminúsculas
, mesquinhez
e falta deespaçospúblicos
acrescentaram-se
aocaosdasrotasdeônibus,semqualquerordemou sistemaplanejado
. Entretanto,
apósmuitosanos, o povodeBogotá
rejeitoua politicagem
e a corrupção
e elegeucandidatosindependentes
paraprefeitos
, quetentaramrecuperaro espaçopúblico,alcançar
eficiênciaeminfra-estruturae promover
igualdadesocial.Ostrabalhosexibidosaquifazempartedessamudan
ça urbana.
O primeiropassofoi resgataras calçadas
, reconstruindo
-as e impedindosua invasãopor automóveis.Entãovieramas ciclovias, que
oferecemumamobilidaderecreativae ecológica
, bemcomoamplospasseiosparadesfrutarda paisagem.Escolasbemadministradase
equipadas
commateriaise espaçosdealta qualidadeforamconstruídas
e inseridasembairrospopularesparaeducarosjovensdossetores
de baixarenda.Outroprogramacrucialfoi o projetode bibliotecaspúblicas:ligadasà internet, bemequipadase, sobretudo
, ostentando
umaarquiteturaformidável.É surpreendente
ver nessasbibliotecaspessoasde todosos níveissociaislendoenquantodesfrutamdas
condições
ambientaisde iluminaçãonaturale paisagismo
, numfelizacessoà culturae aopensamento
. Outramudançaocorreunosistema
públicodetransporteTransmilênio
, quetem faixasexclusivasparaônibusarticuladose estaçõesde paradasorganizadas
, em contraste
coma caóticasituaçãoanterior.É umsistemaqueeconomiza
tempoe garantedignidadeao usuárioe à cidade. Hátambémos projetosda
iniciativaprivada, comoo Compartire seu apoioaos conjuntoshabitacionaispopularesou sua participação ativa na construçãode
parques,transformados
em marcosda cidade.Numpaísemguerraentredoisladosviolentos
, Bogotáofereceum exemplode arquitetura
paraa cidadee paraa construção
da comunidade
. Éumaprovadopapelda arquiteturanadimensãopolíticae suacapacidade
defavorecer
o desenvolvimento
comigualdadee umsensode pertencimento
e humanidade
.

INSTITUTO
DEDESENVOLVIMENTO
URBANO
DEBOGOTÁ
- IDU
O Institutocuida de obraspúblicasparao desenvolvimento
urbanode Bogotá
, organizadassob a regulamenta
ção territoriale planos
setoriaisdo gabinetedo prefeito.O sistemade cicloviasé um corredoralternativo
, paraleloao tráfegoveicularde ruas e avenidas
. Os
passeiossão amploscaminhospara pedestres
, com mais de 500 metros
, que incluemcicloviasem seusprojetos
, e que apresentam
equipamentos
urbanose bosquesdestinadosà recreação
comunitária
.

BIBLORED
- REDE
DEBIBLIOTECAS
PÚBLICAS
DACAPITAL
A rededebibliotecas
públicasdeBogotá
é umsistemaculturale educacional
composto
detrêsbibliotecas
metropolitanas
, seisbibliotecas
locaise
dezbibliotecas
debairro
, interconectadas
paraoferecer
umacobertura
abrangente
à população.
Cadaumadasbibliotecas
da redeé umimportante
centrosocial
, culturale deaprendizagem,
aoqualtodosos habitantes
da cidadetêm livreacesso.
As bibliotecas
da redeoferecem
umasériede
serviços
aoscidadãos rques
, tornandolico, integrando
recreação
e acesso
aoconheci to.
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SECRETAR
IA DEEDUCAÇÃO
DEBOGOTÁ
- DISTRITO
CAPITAL
PROJETO
DENOV
OS CENTROS
EDUCACIONAIS
DISTRITAIS
Como propósitode ofereceroportunidades
de acessoao sistemaeducacional
paraa população
quevive nasáreasmarginaisda cidade,a
Secretaria
deEducação
traçouumprograma
deotimização
paraa infra-estrutura
existente
e novasescolas
. Essesnovosprédiosestãolocalizados
em bairrosondea demandaparavagasem educação
era alta, haviaserviçosdisponíveis
e as condições
físicasdosespaçospermitiama
construção
decentroseducacionais
cominfra-estrutura
dealta qualidade
e fácil acesso
.

EMPRESA
DEAQUEDUTO
DEBOGOTÁ
- ORLA
FLUVIAL
SALITRE
A Companhia
deÁguae Saneamento
de Bogotávemtrabalhandoparadesenvolver
as orlasfluviais, criandoumcontornofísicoe ambiental
ao longode seuscursosd'água. A finalidadeé reconectar
ecossistemas
estratégicos
. A OrlaFluvialSalitreintegramaisde400 hectaresde
áreasverdes
, construindo
43 km de caminhosparapedestres
, restaurand'.l
288 hectaresde várzease 37 km de ciclovias,oferecendo
um
mododetransporteseguroe saudável.

FUNDAÇÃO
COMPARTIR
Compartiré umaentidadeprivadacolombiana
semfins lucrativos
, criadaparaajudarpessoas
pobres
. Há24 anosa Fundação
vemajudando
famíliaspobrese necessitadas
do paísa conseguirumamelhorqualidadede vida atravésda habitação
, geraçãode emprego
, educação
e
programas
deespaçospúblicos
. Emmeados
da décadade 1990estaFundação
, cientedosérioproblema
queafetaosespaçospúblicos
, criou
o Programade Recuperação
de Parquese EspaçosPúblicos
, apoiadopeloEstado
, pelosetorprivadoe contandocoma participação
das
comunidades
de bairros.Visamotivara transformação
dessasáreasverdesemlocais.segurose apropriados
parao divertimento
coletivo
. Do
abandonoe conseqüente
deteriora
ção, essesespaço
s foramtransformado
s em espaços públicosharmoniosos
e úteis, ondeas pessoas
desfrutamde um parquenaturalbemcuidado
.
CarlosNinoMurcia

Sementes:
estruturasreprodutoras
, geramvida, produzem
energia
. Formam-se
noóvuloe sãoembriãonoquala vidaé guardada
. Vidalatente.
À esperadeseremhabitadas
, plantadas.Opavilhãoda Espanha
naV BienalInternac
ionaldeArquitetura
e DesigndeSãoPauloe o Ministério
deAssuntos
Exteriores
cuidamde umaarquiteturacontemporânea
. Pormeiode umainstalaçãode sementes
de arquitetura
, o curadorEnric
Ruiz-Geli
apresenta
ummanifestodeseteinputs.
A Biobubble
, peçado Museude ArtesDecorativas
de Barcelona
, contémuma plantaçãode 20 sementesque representam
, comunicame
certificamo manifestopró-arquitetura
contemporânea
. Osautoresdessassementes
são:Abalosy Herreros
, ActarArquitectura
, Cero9, Cloud
9, VicenteGuallart
, WillyMuller
, Eduardo
Arroyo
, JoseMiguelPradaPoole
, S&Aa
, JMTorres
Nadai,lzaskunChinchillae BrajovicVandendriessche
.
Assementes
sealimentamdeumcomposto
decontemporaneidade
, utopia,vida, invenção
, risco, dígitose inteli ência.
01
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Comprometido
em exploraro significativopapelque a arquiteturaexerce na formaçãoda vida social, o estúdiode JoelSanderscria
projetosque registramo impactode questõesculturaiscontemporâneas
comoidentidade
, gênero
, mídiae tecnologianosespaçosque
moldamprofundamente
nossasvidasdiárias. Nossaabordagem
de design, Ergotectonics
, misturaas superfíciessólidasdefinidorasdo
espaço
, favorecidasporarquitetos
, comagradávelmobíliaemescalahumana
, tecidose acabamentos
tipicamenteusadospordesigners
de interioresparacriar ambientesflexíveiscompropostasmúltiplas, quecorrespondem
à naturezafluida da vidacontemporânea.
Nossos
projetosretratamsuperfíciescontinuamente
flexíveis,moldadasprecisamente
parao contornodocorpo,fundindosensivelmente
a mobília
e o espaçoem quese encontram.

Superfícies
Performativas
Aoinvésdeclassificaratividadesdentrodeespaçosdefunçãoúnica, formulamosambientesqueconsistemem redesinterconectadas
de
superfícies
, materiaise infra-estruturas(leve,molhada
, de trabalhoe digital) que permitemvárias atividadesrelacionadas.NoVitale
Loft, umasuperfíciedeconcretoà provad'águaliga a cozinhae o quartoprincipal, tornando-sebalcãode cozinha
, toucadorde banheiro
,
chuveiroe banheira.Tantona AccessHousequantono Hotel24/7, superfíciesestofadaspermitemfunçõesmúltiplas, funcionandocomo
cama, um local paraconversase mesmoum lugar pararealizarreuniõesde negócios
.

Flexibilidade
Armáriosembutidosprojetadossobencomenda
proporcionam
umavariedadede usos.Porexemplo
, no LeeLoft, um balcãomóvelfunciona
comomesadejantar e escrivaninha
. OuemWorthington
NewYork, assentosmodularesmovem-se
sobrerodízios
, permitindoqueo salão
/ escritóriosejareconfigurado
parafestasparticulares.

Privac
idadee Visão
Painéis de correre pivotantes
, muitas vezesde materiaistranslúcidosque transmitemluz e lançamsombras
, separamespaçosem
ocasiõesemquese requerprivacidade.NoVitaleLofte noMillenniumResidence
, estasseparações
devidroregistramsombrashumanas,
transgredindo
as fronteirasentrepúblicoe privado.
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Pré-Fabricação
Digital
Projetos
recentes
, comoo FiveMinuteBathroom
, o Hotel24/7e o easyDorm
, todosempregam
técnicasdefabricaçãoestado-da-arte
digital para
criarunidadesmodulares
pré-fabricadas
comperfisprecisamente
contornados
paraas dimensões
docorpohumanoe dosobjetosqueeleusa.
à fibratêxtil noFITé composta
deum padrãode painéisalternadosmodulares
curvilíneos
devidromoldado.
A cortinade paredesemelhante
o

Tecnologias
Tácteis

:z:

Bombardeados
pelosestímulosvisuaistransmitidospela proliferaçãodas imagenseletrônicasqueencontramos
em cada um dose em
todosos espaçosde nossasvidas, arriscamosperdero contatocomnossossentidos.ProjetoscomoAccessHouse,24/7 BusinessHotele
CharlesWorthington
tentam superaressaseparaçãode corpoe mente, criandoambientesconectadoseletronicamente
, porém,apesar
disso,tácteis,queocupamativamentetantoosolhosquantoa pele.Conceitos
ergotetônicos
influenciamo desenhodosseguintesprojetos
recentes
, ambospreocupados
como repensara noçãode domesticidade
contemporânea
em duasescalas:a casae o hotel.

V)

Q

:::,
V)

o
Q

V)

1.1.1

AccessHouse
A AccessHouse
, umacasade praiana Ilha de St. Simons
, Geórgia
, consideraas noçõescontemporâneas
de visão, voyeurismo,
segurança
e vigilância
, ao repensaressacaracterística
onipresente
da casade veraneioamericana:a janelapanorâmica.
Umalaje de pisocontínuo
move-se
emformadeespiralverticalmente
, criandoníveisdeconvíviointerconectados,
comdiferentes
finalidades
, cadaumemoldurando
vistas
dooceano
atravésdasparedes
devidroquevãodopisoaoteto.Masseas paredes-janela
dacasaproporcionam
vistaspanorâmicas
, elascorrem
à noite, estafronteiraincorpórea
podepotencialmente
provocar
sentimentos
o riscodegerarumasensação
devulnerabilidade.
Particularmente
dedesproteção
física, levando
osocupantes
dacasaa temerqueelese suapropriedade
sejamsuscetíveis
a arrombamentos
, violênciae mesmo
terrorismo.A AccessHousesolucionao dilema apresentadopela janela panorâmicaatravésda introduçãodo E-core
, uma versão
tecnologicamente
sofisticadado lar americano,
quefuncionanãoapenascomoo coraçãoespacial,mastambémvisualda casa.Monitores
embutidos
na superfíciedo E-core(coração
eletrônico)
mostramnãosomente
TV, vídeoe internet
, mastambémimagensde circuito-fechado
transmitidasporcâmerasdevigilânciaespalhadas
pelacasa. Essasmúltiplasjanelaseletrônicas
nãoapenascomplementam
a visãorealda
paisagem,
mastambémfuncionamcomoum benevolente
Big Brotherquesalvaguarda
a casae seusocupantes.
Ao mesmotempoem que
administrao óptico,a AccessHousenuncaperdedevistao corpotáctil. Dentrodesuaformadegalhos
, o E-corecontémsistemasdeconstrução
quegarantem
bem-estar
físicoe sensorial:
HVAC,
acessórios
debanheiro
e utensílios
decozinha.Emlugardemobília
, o E-coretambémincorpora
membranas
almofadadas
quetocamdiretamente
a pelehumana
, encorajando
ativamentetrocasrecíprocas
entrepercepção
oculare tátil.

03

Hotel24/7
Tirandovantagemdastênuesfronteirasentretrabalhoe lazer,o QuartodeHotel24/7reconfigura
a disposição-padrão
doquartodehotelde
3,60 m por 7,20 m, periodicamente
arranjadosem parescomparedeshidráulicasencostadas
umasnasoutras. Cadaunidademodular
pré-fabricada
integraa mobíliae o invólucrodentrodeuminteriorunificadofeitodedoismateriaisprincipais:umaconchamoldadadefibra
de vidroà provad'águaalinhadacomum materialflexívelusadoparaforraros pisose estofamento
. Telasde privacidade
operadaspor
controleremoto
, queservemcomotelas de projeção
, descemdetrilhosembutidosnoteto, subdivid
indoo espaçoabertoquandose requer
privacidade.
Oarmazenamento,
organizado
emformadelinhademontagem
dejanelaa corredor
, é integrado
à membrana
dobrada
. Nãomais
reservado
apenasparacirculação
, o corredor
, ativadoporumabanquetalinear, funcionacomoum localde descanso.
E comsuafachada
retrátilna posiçãoaberta,cadaquartodohotelfunde-secomesteconector
socialvital, criandoumdinâmicoloungesemipúblicodeondese
vê o átrio centraldo hotel, com iluminaçãozenital.Concebido
comoum spa em miniatura
, o banheirocontémuma baciaúnicacom
profundidade
crescente
ondese misturampia, chuveiroe hidromassagem
comumapiscinacontínua
, quepodeserdesfrutadaporumasó
pessoa,emcompanhia,
ou comparceiros
comerciais
. Deixando
de ladopreconceitos
arraigados
sobreprivacidade
, propriedade
e programa
,
Ergotectonics
enxergaa casacomouma redeintegradade superfíciessobrepostas
e infra-estruturas
interconectadas
. Encontrando
um
terrenocomumentreos mundosrivais da arquiteturae decoração
, Ergotectonics
prometepaisagensde convivência
polimórficas
, mas
altamentearticuladas,quepermitema cadaumde nósassumirmúltiplasidentidades
, tantopessoalquantoprofissionalmente.
JoelSanders

Créditos
dosProjetos
AccessHouse_Equipe
de projeto:BrianKimura,SungKim, DanielGallagher_Animação:
BrandonHicks
24/7 BusinessHotel_Equipe
de projeto:BrianKimura,PauloFaria,DanMarshall
_Animação
: BrandonHicks
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lntodução
: PorOlivierPoivred'Arvor(Diretorda Associação
Francesa
de AçãoArtística- AFAA)
e WandaDiebolt(DiretoradeArquiteturae do Patrimônio
- DAPA)
Tratar da mobilidadesignifica interrogar-sesobre as mutaçõesda cidade e da sociedadecontemporânea
; questionar-sesobre
reconversões
e "deslocalizações"
; refletir sobreas múltiplasvelocidadesque marcamo ritmo da vida modernae interessar-sepelas
formasde nomadismo
contemporâneo.
É tambémobservar
, em face da intermodalidade
, tema centraldas grandescidades, quais as
inovações
produzidas
noespaçoe, conseqüentemente
, as novaspráticasde apropriação
do mesmo
.
A perspectiva
da exposição
queora se apresentaprocuravalorizaruma"arquitetura do entorno"
, queincita ao movimentae à dinâmica
do corpo, ou seja, de umaarquiteturaquecria deslocamentos
e desenraizamentos
, masquetambémé capazde criar novasinterfacese
alternativasparao modusvivendido homemurbano. Nessesentido, há uma preocupação
menorem destacaros avançostecnológicos
e os aparatosquetêm influenciadoum tipo de arquiteturaque se pretendedinâmica, utilizando-seessencialmente
dessesrecursos.
Definitivamentecontemporânea
, a exposição
apresenta24 projetose reaIizaçõesde arquitetosfranceses
, concebidos
ou cone!uídosno
anode 2000,possibilitando
ofertarao públicoum panoramaatual e inovadordo campoda arquiteturafrancesa.
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01 Rinquede Patinação,Grenoble
- França2001/ Arquitetos:lsabelleHéraulte lves
Arnoud.02 Escolade Artes/ Universidade
de Paris,Saint Denis- Franca2000 /
Arquitetos:
JacquesMoussafire BernardDufournet.
03 Museude ArteCo1temporânea,
Roma Itália 2001/ Arquitetos.OdileDecqe Beno1t
Cornette.04 CyberCafé,Tóquio
Japão2001/ ArquitetoManuelTardits Mikan.

Circulem!
TudoEstáporSer Visto
PorFrancisRambert(redator-chefe
da revistaD'Architectures)
Mutação,movida,citiesonthe move... a cidadese movee tudose movena cidade. Poucoimportao idioma.A idéiade movimento
flutua
noar e o conceitode mobilidadeestáintimamenteligadoao de modernidade
. Hámovimento
emtodosos sentidos.E nãoapenasporque
os patinse outrospatinetesinvadirama cidade. Ofenômeno
é detal envergadura
queo filósofoAlainFinkielkrautafirmou: "Énecessário
defendera arte do passeioe a cultura da 'perambulação'.
Talvezseja o momentode refletir sobreos princípiosde uma ecologiadas
cidades."A mobilidade
, dessaforma,implicaváriosritmose velocidades
:
A obra-primadoarquitetoJeanNouvelsituadaemLucerna(Centrode Culturae do Congresso
, Lucerna
, Suíça)nosofereceumesplêndido
exemplode uma arquiteturaque reúne,em seu projeto,elementoscapazesde atrair o públicoe potencializaro espaçopúblico: a
combinação
de umaestruturamagníficaqueintegraumteto gigantescoe umapontemedieval.
Ocinema,como poderde seusefeitosespeciais,nosprojetaem umfuturocadavezmaisimediato.A sétimaartetraz até nósimagens
dessamobilidadecontemporânea
. Observemos
Caçadoresde Emoções(Point Break)e essesjovensque, em sua buscaradical por
experimentar
sensações
extremas,entredoisassaltosa bancos
, surfamlivrementeno ar comose deslizassem
sobrea água; observemos

atrix e estaremosnÕSdeparando
com ero1squese 1vramalegrementeas contingências
e 1m1tações
1s1cas,
sa tan o e ume 11c10
paraoutro,de um mundoparaoutro.Essegrandemergulhono mundodo virtual, do fantásticoe da hipermobilidade
viria a influenciar,
mais cedo ou mais tarde, o campoda arquitetura.E não apenasinfluenciandoarquitetosapaixonados
e impregnados
de cultura
cinematográfica,
tais comoBernardTschumi
, queinvocaEisenstein;
JeanNouvel
, queinvocaWimWenders,
ou Christiande Portzamparc
que,comoStevenHoll,faz um apeloa Godard.O cinema,assimcomoo vídeo, alimentao imaginárioe a imaginaçãodoscriadoresde
espaçosmodernos.
Porsuavez,inspiradospelocinemadeTarantino,OdileDecqe BenoTt
Cornettetrabalhama idéiade umaarquitetura
seqüencial,de uma"hipertensão"propíciaà mobilidadee previstaparao futuroMuseudeArteContemporânea
de Roma
, enquantoque,
em Lyon
, um grandeplanoinclinadoalimentao projetode CoopHimmelblaupara o futuro Museudas Confluências.
Essessão dois
exemplosde comoa cidadepodefazer-sepresente"dentro"do espaçode umedifício.
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NaItália, emdécadasrecentes
- caracterizadas
porumaatividadeconstrutivaanormal- , a primeirainfra-estrutura(residencial)
emlarga
escalaportodoo paísfoi defato completada
, mesmoquetenhaocorridoemdetrimentoacentuadoda manutenção
dosvalorese recursos
da paisageme do meioambiente
. Odesafioparao futuroé obterêxitona renovação
e ampliaçãoda infra-estruturae redesde serviçose
centros- destavezemcompletaharmoniacoma paisageme o meioambiente
. Todavia
, é absolutamente
necessário
mudara atitudeem
relaçãoa critériosteóricosque, conscientemente
ou não, caracterizaram
as grandesrealizações
em infra-estruturana segundametadedo
séculopassado:as enormesrodovias
, osviadutosmuitolongos
, estradase ferrovias
, rotasquemuitasvezespassamporcostase encostas
semnenhumtipo de graçaou sensibilidade.
Morrossãodissecados
paraa construçãode passagens
entrincheiradas
, todotipo de recurso
técnico,todotipo dearrojadasobrasdearteeminfra-estruturaforamcriadose sãotestemunhas
dodesejohumanodecontrolara natureza
e mover-sepor ela, subjugando-a
. Agora, porém
, percebemos
o iníciode um conceitoprojetualdiferentequevisa expressarnãoapenas
respeitopelaszonasrurais, mastambém,tantoquantopossível
, enriquecer
e melhorarformalmente
o contextoemquevivemos:maisrotas
emtúneis, emvezdeviadutos
, porexemplo
, maisfidelidadeao relevonaturalemregiõesmontanhosas
, maiorcuidadoaoocultartrabalhos
invasivos
, mais designnos apoiose estruturas
, mais atençãoaos sítios históricos- resumindo
, mais arquiteturacontemporânea
de
qualidade
. Qualidade
de projetona arquiteturacontemporânea
paraqueos novosassentamentos
agreguem
valoraoscontextos
emquesão
colocados
. E se a qualidadearquitetônicaestá acimade tudo, a capacidadede expressar
, atravésdo desenho
, a funçãocomunicativae
cultural levadapelaarquitetura
, é necessário
quecada novoprojetocomunique-se
em harmoniacomo queveioantes, interpretando
e
expressando
seuespírito.E issoé necessário
sobretudona Itália, ondea herançahistóricaé tão difundidae substancial.
Entraremacordocomo queexistiuantesnãoimplicanecessariamente
numaatitudede merahomologação
imitativae diluiçãodotrabalho
contemporâneo.
Pelocontrário,requerestudoe compreensão
doselementos
e valoresquedefinemo contextodo lugare, conseqüentemente
,
umaatitudede desenhoquese ligueàqueleselementose àquelesvalores
, mesmoem termosdialéticosou a partir de uma posiçãode
contraste
. Masisso nãoé tudo. O próprioconceitode infra-estruturaspara mobilidadeestá mudando
. Nãopensamosmais apenasem
termosde ligaçãoentrediferentesáreas; já nãoé suficienteconsideraro deslocamento
de um lugarparao outro. Infra-estruturaslineares
podemsertransformadas
emumaoportunidade
paraa melhoria- tambémrionívelfuncional- dasáreasa serematravessadas
e nasquais
a infra-estruturaé colocada
, oferecendo
oportunidades
paradesenvolvimento
, conexões
, relaçõesintermediárias
e serviços
.
Há algunsanosna Itália, graçastambémao crescimento
positivoda consciência
e à abordagem
crítica dessasquestões
, começou-se
a
desenvolver
umanovaatençãoparaa qualidade
arquitetônica
, sobretudo
noquesereferea infra-estruturas
ligadasà mobilidade
. Recentemente
algunsprojetossignificativos
foramrealizados
poradministradores
, projetistas
, firmase instituições
; projetoscujadescrição
valea penanum
brevelevantamento
noqual, começando
comalgunsexemplos
históricosde renome,é possívelperceberumanovatendêncianofazer.
A DARC-Direção
GeralparaArquitetura
e ArteContemporânea
doMinistério
doPatrimônio
e Culturale Atividades-estábastantecomprometida
empromover
e facilitaressesnovoscaminhos
emdireçãoa infra-estruturas
degrandecomplexidade
e de melhorqualidade
, emharmoniacom
a paisagemhistóricadesseslugares.Essetipo de abordagem
podeser distinguidono projeto"Atlanteitaliano003, ritratto dell'ltalia che
cambia",queconsisteemfotografiasoferecidas
comotestemunho
dasmudanças
e transformações
da paisagem
da Itáliae suascidades
.
PioBaldi
DiretorGeralparaArquitetura
e ArteContemporânea
MinistériodoPatrimônio
e Culturale Atividades
- Itália

MOBILITALY
- Apesquisa,
osprojetos,
a basededados
A apresentação
em multimídiailustra os resultadosde uma pesquisarealizadanas infra-estruturasligadasà mobilidadena Itália.
O estudopossibilitoua identificaçãode algunsexemplossignificativosque indicamas tendências
, programasde inovaçãoe novas
abordagensde desenhopara ferrovias,rodoviase mobilidadenaval e de pedestres
. Em muitoscasos, os desenhose projetossão
resultadosde concursos
ou programasparamelhoriaurbana, promovidos
pelosgovernosmunicipaisou porfirmas.
Na Itália, um paísemquea herançahistóricae paisagísticaé tão difundidae de tanta importância
, um estudode pesquisasobreesse
assuntonãopodeevitarquese presteatençãoà relaçãoqueos projetosde infra-estruturaestabelecem
como territóriopeloqual eles
passame os centrosurbanosqueelesconectam.Osexemplosselecionados
para inclusãoforam, portanto, analisadose colocadosde""
·._lliii.i
acordocomo contextoemquese situam, dentrodas duasseções:Mobilidadena cidadee Mobilidadena paisagem.
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- 1n1s
ério para os ens e as a 1v1a es cuturais
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Vittorini/
Organização:
LauraFelci/ Pesquisa
e documentação:
Alessandro
d'OnofriocomLauraFelci/ ProjetoMultimídia:
AndreaAmendola
, compositor
;
AlessandraColombini
, graphicdesigner
, NicolasN. Nebiolo
, designer
, NicolajPennestri
, videoartist, FabioSperanza
, mediadesigner
, Valeria
Zappalà
, artwork,/ Produção:
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/ Comunicação:
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Boleili/ A DARC
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deArquiteturae Design
de SãoPaulocoma colaboração
do Institutode CulturaItalianade SãoPaulo./ Agradecimentos
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Cidadessãoumgrandetrabalhodearquitetura
. Umtrabalhonoqualtodosos habitantesdesenvolvem
, ao longodotempo, umamanufatura
humana
. A cidadeé umaconstrução
coletivaquenosretrata.Dessaforma, nosúltimos50 anos, a CidadedoMéxico
tornou-seumretratode
umasociedade
decontrastes
e desigual
, crescendo
dedoismilhõespara18,5milhõesdehabitantes.
A cidadesedesenvolveu
numapequena
área, atravésde um padrãode ocupação
territorialcomconstruções
baixas
, porémcomalta densidade
. Trabalhos
de infra-estruturanão
ajudarama orientarou moldaro crescimento
urbano
, tendosidorealizados
, na maioriadasvezes
, apósa ocupação.
Essecírculoviciososó
serviuparalegitimarformasde ocupação
territorialinadequadas
e de alto risco.O crescimento
da cidade, outroracompactae ordenada
,
tornou-se
caóticoe disperso
. Temos
toleradoa ocupação
de leitosde lagose rios, assimcomodeencostase outrasáreasde importante
valor
ecológico.
Extraímos
maiságuadosaqüíferoslocaisdo que permitimosfiltrar. Essaatitudeirresponsável
foi estendidaa outrasbacias,
causando
desastres
ecológicos
nasregiõespróximas.
Asencostassul e oestedovale, áreasondea águada chuvapoder
ia infiltrar-semais
facilmenteaté os aqüíferos
, foramurbanizadas
e atualmenteacomodam
entrequatroe cincomilhõesde pessoas
. Dessaformaa águada
chuvavai diretamente
paraosesgotos
, e é levadaparaforada bacia, voltandoaoGolfodo Méxicosemter sidoutilizada.
ACidade
doMéxico,
sendoumadasmaiores
cidadesdoplaneta
, aindanãorecebeu
osprojetos
emlargaescalaquedemanda
. Aatitudedominante
temsidoa dedeixarascoisasacontecerem
parasóentãoagirretroativamente.
Exceções
comoo metrô
, asviasexpressas
dealta velocidade
eo
planohidrológico
nãoforamconstantes
, tendosidofeitos, na maiorpartedasvezes
, forade umplanourbanoholístico
. A cidadedesenvolveu-se
semosserviços
necessários
, seminfra-estrutura
sociale semparques
e outrasáreasverdes
, sendoumadascidadescoma maisbaixaproporção
deespaço
verdepúblicoporhabitante.
Apesardastaxasdecrescimento
teremdiminuído
, a cidadeaindaestácrescendo;
emlugardenegaressa
situação
, é necessário
gerarasestratégias
quepermitamumdesenvolvimento
maisjusto, sustentável
e competitivo
nonívelglobal.
NocentrodoValedo México
, a apenas10 km do centroda cidade, o leito secodo antigoLagoTexcoco
aindaexiste- umvastoterritório
que podeser transformadono local da mais ambiciosaestratégiade desenvolvimento
que essa cidadejamais viu. MéxicoCiudad
Futura,é um projetode planejamentoestratégicoque propõerecuperaro LagoTexcococomoparte de uma visão total de infraestrutura, ecologiae desenvolvimento
urbano.
Esseprojetopropõecriar um grandepólode desenvolvimento
queinfluenciarápositivamente
toda a áreametropolitana
e a regiãocentral
do país. Oprojetocontemplaa criaçãode umsistemade lagoscontíguos
, cominfra-estruturasurbanasinterconectadas.
Esseslagos, com
áreatrês vezesmaiorquea Baíade Acapulco
, seriamalimentadosporáguasresiduaisquea cidadeatualmentedescarta.Osdiquese
margensdolagoserãoconstruídos
comterramelhorada
trazidadeoutrasáreas,e osaterrossanitáriose depósitosde resíduos
, atualmente
instaladose mantidosde um modoanárquico
, serãousadoscomopartede umnovoparquepaisagísticometropolitano
. Osistemade lagos
seráumprodutodegerenciamento
racionalderesíduosurbanose recursos
, sendotransformado
numsistemametabólico
urbano-ecológico.
Oslagosserãorodeadospor 80 km de costaspara áreasurbanasecológicas
; haverááreasparaserviços
, habitação
, parquese infraestruturaparacompensar
as atuaisdeficiênciasda partelesteda cidade, entrelaçados
comas antigascidadesexistentesde Texcoco
e
preservando
oscursosnaturaisdeáguae as encostas.Osparques
, juntamentecomoscorposd'água, irão favorecera proteçãoe melhoria
da biodiversidade
da área. Dentrodoslagoshaveráilhas artificiais ligadasà infra-estrutura
. Essasilhas abrigarãoprogramas
culturais,
sociaise lojas, assimcomoáreasde recreação
. Umavia expressa
regionalna costaoestedo lagoligará, pelaprimeiravez, as partesnorte
e sul do valesemter queatravessara cidade. Emumadas ilhasestarálocalizadoo novoAeroporto
Internacional
da Cidadedo México
,a
25 km do seucentrode demandae situadono centrogeográficodo sistemamegalopolitano.
O atual aeroportoda Cidadedo Méxicoserá
transformado
em um parquemetropolitano
comáreasatividadesde usomisto. Ofinanciamento
seráproduzidopelamicroeconomia
queo
próprioprojetopodegerar.Esteprojetomudaráa paisagemurbanade toda a região. Osestudosclimáticosprevêemclima maisameno
,
comtemperaturasmenosextremas.A maiorevaporação
produzidapelolagoreduzirásensivelmente
a poluição
, e o recorrentehorizonte
empoeirado
desaparecerá
, tornandoo ar maistransparente
.
Canalizarumagrandepartedocrescimento
urbanoemdireçãoàs novasáreasno lestealiviaráa pressãonasencostassul e oestedovale.
A conservação
dessasáreasé de importânciacrítica parapreservara infiltraçãode águano aqüíferoe caminharna direçãode fazera
cidadeauto-sustentável
emtermosde água. Oequilíbriohidrológico
contribuiráparareduziro rápidorecalquediferencialqueatualmente
afetaa cidade.Pelaprimeiravezemdécadas
, umprograma
dedesenvolvimento
urbanoseráconduzido
sobreinfra-estruturasólida. Ciudad
Futuraé a últimaoportunidade
de interferirnocoraçãoda metrópole
e do valecomum projetourbanoholístico.É um projetoqueentende
a escalade nossacapital e nos propiciaráespaçospara serviçose programasque a cidadedemandaránas próximasdécadas
. Ele
reconciliaráa cidadecomsua geografiae sua história.
Localização:
CidadedoMéxico
DatadoPlanoDiretor
: 1997-2003
Cliente: Comissão
Nacionalda Água, Estadodo México
, Secretaria
deMeioAmbiente
,
Secretaria
deTransportes
e Escritório
deProjetosEstratégicos

Durantea últimadécadaa arquiteturanorueguesa
passouporumcrescimento
qualitativo
. Nuncativemos
, anteriormente
, arquitetos tão bons
\
quantoosexcelentes
quetemoshoje.Nuncaantestivemostantostalentosjovense promissores.
Nuncaantesa arquiteturanorueguesa
teva·i,, ..>---1
,
. '
maiorprojeção
internacional
doquea queexperimenta
atualmente
. Essainformação
positivada situaçãorequerumaiminentemodificação
:.,_
_ .".- . .,,
osarquitetosnoruegueses
reclamam
, muitasvezescomrazão
, da baixaremunera
çãoe de prazosmuitocurtos. A crescente
profissionalização
~1 __;1c:,::/.
•
e maioresexigências
em relaçãoà experiência
comprovada
aumentaram
as dificuldadesparaquejovensarquitetosse estabeleçam.
E a~~,;,, . ,.\ .
maioriadosprojetosdeedifíciosconstitui-seemtrabalhosapressados
e indiferentes
. Dequalquermaneira
, o topoficoumaislargo.Hámuitos
;':..'/
;{ ..,,...
i:t;
escritórios
dearquiteturacapazes
decriaredifíciosde primeiralinhaquandolhesé dadaa oportunidade
.
. , ,
.
Nosanos1930, Finlândia
, Suéciae Dinamarca
tinhamestrelasdecategoriainternacional
brilhandonofirmamentoda arquitetura.
A Noruega
<~;;.; ~
.i.~.'·
nuncateveumAlvarAalto, GunnarAsplundouArneJacobsen
. Apesardealgunsedifíciosdealta qualida
_deteremsidoconstruídos
n_a Noruega
r(Si: ,_'~
f.\-:,,.,.-:" ·
nosanosentreas guerras
, nemOveBang, LarsBacker
, PerGriegou ArneKorsmoreceberam
reconhecimento
1nternac1onal
- e naose pode
~~{±; ;,,.... ,.,.·
,.
dizerquequalquerumdelestenhatido umaprodução
total quepoderiasercomparada
aosmestresdospaísesvizinhos.
. :n
Nosanosdo pós-guerra
os paísesnórdicosgeraramimportantes
arquitetos
, quedesfrutaram
degrandereconhecimento
internacional:
Reima
i{!.:\t :
Piãtilee JuhaLeiviskãda Finlândia
, SigurdLewerentz
e RalphErskineda Suécia
, J0rnUtzone HenningLarsenda Dinamarca
. Muitosdeles,
@~~ >,-porém
, já mor~eram
, e,p~recesermaisd!fícil paraos arqu_
itetosnórdicosde hoje,atingi,remumstatussemelhante
aode seuspredecessores.
~
, ·
Destaforma,e maisfac1Isentirumamaiormargemde un1form1dade
entreos pa1ses
nord1cos.
A Noruega
tememSverreFehnprovavelmente
J ,::-t ''!.
o arquitetomaisimportante
ematividadenospaísesnórdicosatualmente
, e a posiçãodeChristianNorberg-Schulz
(1926- 2001)comoumdo .:;;:
:t .~.,.';.>
maisimportantes
teóricosdearquiteturado nossotempofoi evidentepormuitasdécadas.Hábastanteatividadeemconstrução
na Noruega
/ . ·, >~
'f> :.
e o acessoa jovense talentososarquitetospareceser bom.O complexo
de irmãomenorfoi substituídoporumanovaautoconfiança.
Talve ", ~;.;.
agoraestejamos
numaposição
favorável
: osvelhosmestresaindaestãoematividadee osjovensestãoprontosparatomarseuspostos.Dentr
.t
de 10a 15 anosveremos
sea mudançanasgerações
pelaqualestamospassando
seráseguidaporumarenovação
necessária
.
Entreosarquitetosnoruegueses
da geraçãomaisnova,podemos
citarosseguintes:
Lunde& L0vsethcomo MuseuNorueguês
doÓleo(1999)·
KristinJarmund
como Serviço
Norueguês
deMetrologia
e Credenciamento
(1997);LundHagemcomo CentrodePesquisa
deUllensvang
(1999),,._.
Jarmund& Vigsna2s
como ControleLitorâneo
de Kvit0y(1999);e Carl-Viggo
H01mebakk
como necrotério
nocrematório
deAsker(2000). Entrr.,~·
os escritóriosmaisestabelecidos
, há diversosquedeveriamser mencionados:
Lund& Slaattofoi o principalescritórioda Noruegaapós 'if).
Segunda
GuerraMundial.Seuúltimoprojetoimportantefoi a cercaprotetoradasruínasda Catedralde Hamar(1998), queprotegeos restos· .
de umaigrejamedieval
e tornou-se,
ela própria,umacatedraldevidroimpressionante
e popular
. Ostrabalhosde SverreFehninfluenciara
váriasgerações
dearquitetosnoruegueses,
e tiveramgrandereconhecimento
internacional.
Elerecebeu
o prestigiado
PritzkerPrizeem 1997.
Entreseustrabalhosmaisrecentesestãoo CentroAukrustem Alvdal(1996)e o Centrolvar Aasenem 0rsta (2000).NielsTorptevesu
revelação
internacional
como projetodoescritóriocentralda SASemEstocolmo
. Recentemente
projetouumescritóriocentralaindamaiorpara
outra companhiaaérea
, a British Airways
, em Heathrow(1998).Torptambémprojetoua maioriados edifíciosem AkerBrygge
, que é
considerado
umexemplo
bem-sucedido
detransformação
de umantigoestaleiro
, situadonumaáreacentraldeOslo.Outroescritórioquetev
(2002)e a CasaNacionalda ÓperaemOslo(2008).
reconhecimento
internacional
é Sn0hetta
, queprojetoua novabibliotecadeAlexandria

, ?·

-~
<
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Ulf Gr0nvold
Diretordo MuseuNorueguês
deArquitetura

03

,
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02 THEIVARAASEN
CENTRE
OFLANGUAGE
ANOCULTURE
IN 0RSTA,
NORUEGA
(2000)/ ARQUITETO·
SVERRE
FEHN
/ FOTOGUYFEHN.
03 ESCOLA
BENTERUD
EML0RENSKOG,
NORUEGA
(1998-1999)
/ ARQUITFTO:
KRISTIN
JARMUND
ARKITEKTER
AS/ FOTOJIRIHAVRAN.
04COTTAGE
EMSKARSFJORD,
NORUEGA
(1998)/ ARQUITETO:
GISLE
L0KKEN
/ FOTO:
ESPEN
GR0NLI.
05CÂMARA
MORTUÁRIA
DOCREMATÓRIO
DEASKER,
NORUEGA
(1999-2000)
/ ARQUITETO·
CARL-VIGGO
H0LMEBAKK
/ f:"OTO
CARL-VIGGO
H0LMEBAKK

ao PrêmioNAI2002
cincoindicados
jovemholandesa:
Arquitetura
pela novageraçãode
FreshFacts, organizadopeloInstituto Holandêsde Arquitetura(NAI), exibetrabalhosconcluídosrecentemente
. Sãoos cincoprojetosqueforamindicadosao PrêmioNAI2002. Esseprêmioé concedidoa cadadois anos
arquitetosdosPaísesBaixos
,
, comessesprojetos
, projetadapor um arquitetocomaté 40 anosde idade. Pretende-se
à melhorconstruçãoconcluídarecentemente
.
quepermeiao trabalhodosjovensarquitetosholandeses
mostraro espíritoinovadore experimental
. Fresh
osquase150submetidos
dentre
,
internacional
júri
um
por
em2000e 2001, foramselecionados
, todosconcluídos
Oscincoprojetos
, dentro
, enigmáticose aindaassimaltamentepragmáticos
, sedutores
atuaisna feituradeobjetosprovisórios
Factsmostraexperimentos
preocupação
uma
é
não
arquitetura
em
experimentação
a
,
país
Nesse
.
arquitetura
tal
realizar
de
docontextoda longatradiçãoholandesa
espacialpara permitir
ocupadoencontrade reorganizaro quebra-cabeça
, masa formaqueum paísdensamente
apenasda vanguarda
espacialdessepaís.
Os'fatos' indicadossãotodospartesda contínuareorganização
maisespaçoe confortoà sua população.

são:
Oscincoprojetos
, Haia(2001);
, Ypenburg
ConjuntoHabitacionalIlha Hagen
MVRDV,
(2000);
, Zeewolde
, PavilhãodeArteDeVerbeelding
Renévan ZuukArquitetos
;
(2001)
Roterdã
,
Palmas
Las
Parasite
,
Arquitetos
& Stuhlmacher
Korteknie
, LojaMandarinaDuck, Paris(2000);
NLArquitetos
, EstaçãoCentral,Amsterdã(2001).
de Bicicletas
, AbrigoTemporário
VMXArquitetos
holandesapara a 8a BienalInternacionalde Arquiteturade Veneza
foi originalmenteparteda FreshFacts, apresentação
A exposição
, ganhouo altamentecobiçadoLeãode OuroparaMelhorPavilhão
Martens
Karel
e
, projetadaporHermanHertzberger
(2002).A exposição
, comovencedordo Prêmio
, doescritórioMVRDV
o projetohabitacionalIlha Hagen
. Ojúri do PrêmioNAIescolheurecentemente
Estrangeiro
um modosistemáticode adquirirarquivosda recenteproduçãoarquitetônicade
NAI2002. Umadasfinalidadesdo prêmioé proporcionar
doscincoprojetosindicadospassarama fazerpartedo acervodo NAI.
Osdesenhos
destaqueproduzidaporjovensarquitetosholandeses.
Umasegundaediçãodo PrêmioNAIdeveráseguiresteprimeiroprêmioem2004.
Mulder
Suzanne
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01 PROJETO
DOESCRITÓRIO
MVRDV
PREMIADO
PELO
NAIAPRESENTADO
NAEXPOSIÇÃO
FRESH
FACTS,
NAI.SETEMBRO
DE2002.VENEZA,
02 PROJETO
DOESCRITÓRIO
KORTEKNIE
& STUHLMACHER
ARCHITECTS
APRESENTADO
NAEXPOSIÇÃO
FRESH
ITALIA
/ FOTO:
KARIN
REINDERS.
03 PROJETO
DOESCRITÓRIO
RENÉ
VANKUUK
ARCHITECTS
FACTS,
NAI,SETEMBRO
De 2002,VENEZA,
ITÁLIA
/ FOTO.
KARINREINDERS.
APRESENTADO
NAEXPOSIÇÃO
FRESH
FACTS.
NAISETEMBRO
DE2002,VENEZA,
ITALIA
/ FOTOKARIN
REINDERS.
04 e 05 VISTA
LATERAL
DA
ITÁLIAFOTO·
KARIN
REINDERS.
EXPOSIÇAO
FRESH
FACTS,
NAISETEMBRO
DE2002,VENEZA,

[p@
~uruJ@~l_Paisagens
Invertidas
Aparticipa
çãoportuguesa
da OrdemdosArquitetos
na 5ª BIA- BienalInternacionaldeArquitetura
e Design deSãoPaulo- temcomoelementos
dereferência
ofilmePaisagens
Invertidas
, realizado
porDanielBlaufuks
, e a publica
çãoLesYeu
x QuineVoientPas.Oobjetoé a paisagem
urbana
portuguesa
polarizada
emnoveedifícios.
Trata-sedecaptaras ressonâncias
da paisagem
, comoconsequência
do"magnetismo"
da arquitetura
,
criandoumpanorama
sintético
, quepermitaevocaro ambiente
físicodePortugal.Entende-se
estefilmecomodemonstrativo
dasqualidades
da
arquitetura
portuguesa
, numarelaçãodinâmicacoma realidade
construída
: o objetoé umanovageografia
feita deexpansões
, periferias
, áreas
obsoletas
, ondea arquitetura
funcionacomoumainversão
, istoé, comoconformação
singulardoespaçoe dosprogramas
, emborasemregraou
éticaexatas.Mostra-se
a condição
urbanaportuguesa
comoescapando
largamente
aocontrole"político
" e "cultural", comofenômeno
comvida
própria
. OsedifíciosqueilustramPaisagens
Invertidassãohipóteses
dediferença.Partilhamo modocomopolarizam
os lugares
, comotentam
decifrarou reinventaro contextoem quese implantam
, semse obrigarema ser contextualistas.
Pelasua intencionalidade
e caráter
, são
protagonistas
exuberantes
ou discretosdoslocais; sãovolumestensosou macios
, criadospelaluzdiária. Procuram
deslocara incertezados
lugares,nosentidode lhesrecriarumaidentidade
difusaou peremptória.
Sãofragmentos
de umarealidadearquitetônica
, buracosnotempo,
conscientes
da história.Sãopaisagens
invertidas,definemum ponto
, maisdo queumterritório
; sãoverticais
, maisdo quehorizontais
; sãoo
resultado
deacumulações
artificiais,maisdoquequalquersentidodenaturalidade
. Porisso, surgemdemodoquasetransitório
, emmovimento
,
.

.

.

.
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. A
BLAUFUKS.
VÍDEOSTILL,PAISAGENS
INVERTIDAS.
05 EDUARDO
SOUTO
MOJRA,HABITACAO
COLETIVA,
MAIA.2002. DANIELBLAUFUKS.
VIDEO
STILL,PAISAGENS
INVERTIDAS

Faculdade
deArquitetura,
Álvaro
Siza,Porto,1986-94
Comoumafamíliadeobjetosgeométricos
, o edifíciovê-seinaugurando
o portocontemporâneo
. Écompostoporumconjuntodevolumesque
fragmentamumapossívelunidadeimaginária:torresmarcandoumalinha proeminente
sobrea encostae, no interior, corposalongados,
praticamente
semvãos, definindoumamassatelúrica. Estesvolumesemmovimento
definemumfragmentodeumacidadenovaconstruída
sobrea cidadepré-existente.

Escola
SantoElói,Fernando
Martins,
Odivelas,
1996-00
Avárzeaqueserviadefronteiraimaginária- umbairrodeantigasmoradias
clandestinas
e umconjuntodeblocoshabitacionais-erao terreno
oucortes,detexturahomogênea
, quefaz do revestimento
- placas
disponível.
Nelaseimplantaa escola.É umvolumepuro, seminterrupções
metálicasdecorvermelha
- um meioparaexpora suasingularidade
. Anfiteatros
- Universidade
EgasMoniz
, ManuelGraçaDias/ EgasJosé
Vieira
, Almada,1997-02
. Numaperiferiaemprocesso
deurbanização
, o edifíciopretende
criarcondições
paratornaro lugarreconhecível.
Efaz
issonaconstrução
deumapresença
familiar.Oresultadoé umcorpoquesedistorcee semodela,nosentidodeencontrarumalógicaprópria
.
Oedifícioé umacaixade ressonância
: absorvee reverbera
, simultaneamente
, as imagensquea culturaatualjulga possívelpropagar
.

TorredeCoordenação
e Controle
Marítimo,
Gonçalo
Byrne,Oeiras,1997-01
Atorreergue-se
na margemnortedoTejo,numaterroplanoe refeitopelohomem
, cortadopelalinhadotreme porviasrápidas.Existeparaser
vista, nãoparasechegarlá. Porque
tema formade umparalelepípedo
inclinadosobrea água, dá a ilusãodequese modifica
. Orevestimento
cobreganhatonalidades
diferenciadas
coma passagem
dodia.

Escola
Superior
deComunicação
Social,
JoãoLuísCarrilho
daGraça,Lisboa,
1983-93
Oedifíciofoi concebido
paraseapreender
imediatamente
, noinstantede umapassagem
emvelocidade
e semcompromisso
. Nãoé acessado
pelavia rápida, masporumoutrocaminho
, maisreservado
e menosestonteante.
A escalatransforma
-se de modoradical.A configuração
aparentemente
abstratadoedifíciocomeçaa assumircontornos
conotativos
dosusosurbanosmaisclaros.

Museu
Marítimo,
ARXPortugal,
Ílhavo,1997-01

1

O museusurgecomoumalongaparedede ardósiae rebocopintadode branco.A sua implantação
permitevera planície
. A rua quelhe dá
acessoterminaabruptamente.
Envolvido
pormoradias
e blocosdehabitação,
demarca-se
pelasuageometria
tensa, quecriafortescontrastes
de luze sombra
. Novaziodo pátiointerior
, o conjuntodasconstruções
aoredorfica subitamente
silenciado
.

Habitação
Coletiva,
Eduardo
SoutoMoura,Maia,1997-02
NacidadenovaqueseerguenaMaia, entremoradias
, camposagrícolase blocosdehabitação
, o edifíciosurgecomouma"aparição"metálica,
umfragmentounitário.Vemosumaparatotecnológico
comumaescalaabstrataemoposição
aoentorno
. Têm-seperspectivas
destecontraste
a partirdosarruamentos
da circunvizinhança
: o edifíciopareceumavagaextraterrestre
entremoradias
vernaculares.

CasaMTS,António
BelémLima,VilaReal,1997-02
Vemosa CasaMTSnummorro.Destaca-se
da ruaatravésde umapequena
ponte,conformando
umvolumesevero
, amenizado
porconsolos
e
elementos
suspensos.
Deixaantevera suadiferença:norecortegeométrico
, na relaçãocoma topografia
, na pontuação
do morro.Édiferente
,
masnãosobranceira
, "moderna",
mastambémconvencional.
Perantea expansão
desorganizada
doentorno
, é resistente
, masnãoseencerra
sobresi.

Reitoria,
AiresMateus
Associados,
Lisboa,
1997-01
As ruasquelevamà Reitoriavãodeixandoprogressivamente
de serruasurbanas
. O próprioedifíciodesaparece
, até surgirclaramente
uma
plataformavaziaqueo ancorae quesedefineemfunçãoda fachadagigantesca
de umavelhaconstrução.
A Reitoriaé comoumafolhafina
de papel, colocadaperpendicularmente
a essafachadade proporções
irreais.
JorgeFigueirae AnaVazMilheiro

~Wíl~~~W@~~ _DESIGNSUÍÇO
Todovilarejosuíçoestáconectado
como restodo país. Ônibus
, trensou estradasnoslevamao maislongínquovaletransformando
, assim,
o pequeno
paísnumapaisagem
urbanizada
. A sociedade
suíçaé muitopróspera
, umadasmaisricasdo mundo
. Emcomparação
commuitas
pessoasnoBrasil, todosvivemmuitobem, obrigado
. A herançaculturaldo paísé manifestadaatravésda incrívelsofisticaçãoda suavida
cotidiana
. Muitaspessoas
, na Suíça,seguemváriosestilosde vida na sua rotinadiária,o quemostraquea vida urbanaé onipresente.
As
pessoasprecisamde mobília,roupas
, equipamentos
esportivos
, malas, louçase talheres, nãoapenascomoferramentasparaas tarefas
diárias, mastambémcomosinaisemitidoscoma finalidadede mostrarquempertencea queme quemdesejapertencer
a quem.A exibição
consisteemsetecapítulosquemostrama ricavariedadedosmodernos
produtosdesenhados
e fabricadosna Suíça, assimcomoexibema
vastatradiçãodo país. Ositensprovamquea Suíçapodeproduzirmaisdo queapenaschocolate
, relógiose canivetes,e quetem umarica
e variadaidentidadecuja marcaé o luxoe o bem-viver.

Umolharmaiscuidadoso
emtrês dossetecapítulos
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Osmaisvend
idos: O museué necessário
, poisnóssó criamosse soubermos
o quêe quemsomos
. Certamente
nenhumaoutrasociedade
modernatem a continuidadequea sociedade
suíçaapresenta
. Apesarda velocidadecomquea tecnologiase modificae das mudanças
nascondições
devida, a Suíçapoucoperdeudesi mesma.Atradiçãotem um papelconsiderável
paradesignerse arquitetos,estesarautos
do futuro. Humildemente
reconhecendo
o passadonos últimos200 anos,eles expuserama opulentacultura de objetos, mastambém
criarampadrõesde serviço.E o museude designsseguevivo.Todosos itens e marcadores
reunidosaqui são"os maisvendidos".Eles
existemhá 30 ou maisanose aindasãoproduzidos:
elesdãoprazere carregamumahistóriade longevidade
portrás, nestemundomaterial
queé tão realnoBrasilatual quantona Suíça:a vidaé curta.Umitemmalvêa luze já estáultrapassado
oueclipsadoporalgonovo.Hoje
estáaqui, masamanhãjá terá ido parao incinerador.
Jovem
e jovial:A competição
ferozcompeleosdesignersa inventarem
cadavezmaiscriativasvariedades
de utensílios
, joalherias,roupas,
livros, comidas
, bugigangase equipamentos
para o dia-a-dia comose nós não pudéssemos
ter o suficientede tudo isso. Na loja de
departamentos
da vida podemserencontradas
contribuições
de váriospequenos
produtoscontemporâneos
que, normalmente,
costumam
ser campeões
de vendasem mercadoslocais, iluminandoe enriquecendo
o palcoda vida. Osdesignerse fabricantesdessesprodutos
merecem
nossaatençãoe generosidade
pelapaixãoquemostramem relaçãoao quefazem. A Suíçaé um paísmulticultural. Pormuitos
anos, quatroculturastêmvividojuntasali - alemã, francesa
, italianae românica
. Cemanosatrás, o paíssetransformounumlugarpara
ondeas pessoasimigravampara, ao invésdeemigrarde. Atualmente
, umquintode seushabitantesé oriundodeoutrospaísesdo mundo
,
e existepor lá tambémumagrandee feliz comunidade
de brasileiros.Osdesignerscombinamrituais e imagensde diferentesculturas
numacolagemurbana;estabelecem
um sensodecomunidade
e adoçama vida comumtoquede sutil luxo.

Montanha
acima
Hádoisséculos
, os Alpessuíçosconsistiamem inférteiscampos
, pedras
, rochase gelo.O povoera pobre;muitostiveramqueemigrarmuitosparaa América
. Atualmente
, lugarescomoSt. Moritz, Zermatte Davasestãoentreos maisprósperos
na Suíça. O preçodasterras
emSt. Moritzé tão alto quantoaquelespraticadosno centrode Zurique
; a rendapercapitaem Davasse equiparacoma verificadanos
principaiscentrossuíços
. E a Suíçaé o paísmaisrico da Europa
. Oturismoé umaminade ouroe é umadas principais"indústrias"do
país. O turismo alpino tem o designno coraçãopara os gerentesde spas, designersgráficos, arquitetos
, hoteleiros,engenheiros,
financistas,e os construtores
de trense bondinhossó precisavamresponder
a umaperguntaformal:comotransformarnum paraísoum
localondenadaexistealémde montanhas
, sole ar puro?Elesprecisavam
criar imagensqueincentivassem
os possíveishóspedes
a dizer:
"É paralá queeu queroir." E paracriar estasimagenselesfizeramdo interiorumabela paisagem
, instalaramteleféricos
, construíram
hotéis e imprimirampôsteres
. Oturismodeunovaformaao país, produziupôsteres
, gerouequipamento
esportivoe crioudesigne moda.O
designdoturismoé a verdadeirahistóriade sucessodo designsuíço.
E, o que é mais... Emcomplemento
aostrês capítulosacima, quesãoexemplos
primorosos
da Suíçae dossuíços,a exibiçãomostraúteis
"bugigangas
" de usodiáriofeitas pordesignerse fabricantes
, assimcomoutensíliosdecozinhae demaisequipamentos
nosoutrosquatro
capítulos
, chamados
: ospequenos
ajudantes
; pequenos+bonitos,umadeclaração
visuale biblioteca.Elesinformamacercada cooperação
entreengenheiros
e designers
, levandoo visitanteparao mundodo designgráficoe da manufaturade livros.
ArianaPradal, RolandEberlee KiibiGantenbein
*
* KiibiGantenbein
é o editor-chefede Hochparterre
, umarevista sediadaemZuriquequetrata do designe da
arquiteturasuíços. ArianaPradalé editorana Hochparterre
. RolandEberleé designere arquitetodeexposições
no ReForm
studioemZurique
.
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A propostado Atelier Cidade10 nasceuda vontadeespanholade interatuarcoma comunidadebrasileira, refletindoconjunt~mente
ência entreos cidadãose a arquitetura,
, seupresentee seufuturo, comoespaço de convivênciae pontode converg
sobreas cidades
, no marco5ª BienalInternacionaldeArquitetura
do Brasil e arquitetosespanhóis
contandocoma sinergiadecriançase adolescentes
do.sdois países. A equipedo Brasiltraz,
entidades
e
especialistas
por
compartilhada
é
e Designde SãoPaulo.A direçãodo projeto
comum
, a defesadosdireitosda criança, referênciadotrabalhoe experiência
Abrinqe do InstitutoTomieOhtake
atravésda Fundação
juntamentea organizações
, e a articulaçãosocial no entornourbano, resultadodo trabalhodesenvolvido
comcriançasbrasileiras
. A equipeda Espanhaabrangea criaçãoe conceitualização da propostado Atelier, a cargodo arquitetoEnric
não-governamentais
,
, e de TeresaSandoval
nacionalespanholana Bienal, como escritórioCloud9, de Barcelona
, comissárioda representação
Ruiz-Geli
e especialistaem dinâmicasurbanas, quetrabalhacoma colaboraçãodos especialistasem pedagogiae participação
economista
públicodo escritóriocatalãoSandovalRoig& As.
espaço
e
cidadã

coletiva
construção
Amaquete:
por meioda
e a parceriade criançase arquitetosno projetoda Cidade10, desenvolvido
O Ateliertem comoobjetivoa colaboração
criativas,
iras,
, idéiasfrescas, prime
, a partir dosseussonhose necessidades
, dojogoe do diálogo.Ascriançasproduzem
construção
,
. Partindoda realidadeda cidadeque conhecem
de mudançase geradorasde outrascidadesou mundospossíveis
provocadoras
Os
arquitetos.
pequenos
em
,
enfim
,
convertem-se
e
cotidianas
, criadosa partir de suasvivências
sugeremespaçosvivos, dinâmicos
e, ao mesmotempo, seusideaiscomocidadãosespecialistas em forjar na realidadea
, que aportamsuasexperiências
arquitetos
"autênticacidade",tentamfazerpossívela utopiadestaoutracidade. Assim, criançase arquitetostornam-secúmplicese provocam
.
, as idéiase a discussãode sua viabilidade, o sonhoe a realidade
, em umajoint venture
ondeconvergem
juntosumatransformação

e equipes
Metodologia
78

pelaconstruçãode umatrama urbana, em um território, moldadaem formatode uma maqueterealista de
O Ateliercaracteriza-se
, dialogare construiridéiasao mesmotempo.Nelaatuam oito equipesde
56,00 m2, que permitecriar, comentar
aproximadamente
, de 15 a 20 anos, um arquitetoe um intérprete, cadauma, porseiscriançasde seisa 14 anos, umjovemmonitor
trabalhoformadas
, referentesa oito zonasdistintasda Terra,
, criandoseupróprioentornourbano.Cadaequipetrabalhaoitozonasda maquete
educador
. As criançasprocedemda periferiade SãoPaulo,
, finalmente, umaredede distintosentornasurbanos
como objetivo de desenvolver
,e
, inerentea qualquercriança, e comos mesmosdireitoscidadãos
, mascomo potencialde sonhar
excluídas
criançassocialmente
Os
Letra.
de
Gol
e
Arrastão
Projeto
,
: CentroCulturalVila Prudente
ivamenteportrês ONGs
participamde projetoslideradosrespect
, de
, cheiade fantasia, investigação
complexa
, quelideramumaarquiteturacontemporânea
arquitetossãoprofissionaisde prestígio
"mover
poder
é
característica
principal
cuja
e
rede
em
trabalham
que
,
otimismo
e
, cheia de ingenuidade
ambiental
compromisso
comsua atitude.
montanhas"

e temassugeridos
damaquete
Dinâmica
da Bienal.A dinâmicaconstrutivada maqueterefletea construção
a inauguração
OAteliertem duraçãode 15 dias, queantecedem
e
, quefoi se definindoa partir do processode colaboraçãode crianças-arquitetos
da Cidade10 a partir de um roteiro"semente"
, a naturezaconstruídano primeirodia de atividade.Rios,
, na maquete
profissionais sobreum espaçovirgemque representava
, foramconstruídosa partir de umainfinidadede materiaise técnicas
, entreoutraspaisagens
, selvas, bosquese desertos
montanhas
digital, papelmachê,entreoutros. A maquetese
, modelagem
, infláveis, vídeos
, papéis, argila, massade modelar
comogelo, bonsais
de criançase arquitetos. Emsua primeirafase, o
, reflexõese experiências
concretizaa partir das açõese intercâmbiode perguntas
aoentornomaisimediatoe conhecidopelascrianças- a rua, o bairro, a praça- ao mais
abrangedesdetemasrelacionados
processo
, a trama urbana, o
, os deslocamentos
, a comunicação
distante- toda a cidade- dos quais são aspectoscentraisa convivência
, o públicoversuso
criança
cidadão
do
e
adulto
cidadão
do
direitos
os
,
públicos
, as funçõesda cidadee de seusespaços
ha_bitat
,
, cultura. Umasegundafase do processotrata do intercâmbioentre cidadese da gestãodo espaçoglobal: informação
privado
, etc. Participaçãoativa, sustentabilidade e
, convivênciacidade-natureza
, cultura, infra-estruturas
, costumes
mercadorias
.
constituemtemastransversaisquepermeiamtodoo processo
multiculturalidade
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Umconvite
à práxis

, ...

Os resultadosimprevisíveisdo Ateliersãoexpostosna 5ª BienalInternacionalde Arquiteturae Designde SãoPauloe constituem
sementede um debateatual, em forma de conviteaos responsáveis
pela execução
da arquiteturae do espaçopúblico,paraque
transfiram, para a prática, estasexperiências
, convertendo-as
em açõesconcretastransformadoras
da realidade
, criandocidades
geradorasde vida, novosmodosde habitar, novossistemasorganizativos
, novaecologia
, novapropriedade
, novofluxopúblico, nova
densidade
, novaarquiteturae novapaisagem
. Esteconviteestende-seà esferada educação,às empresasprivadase à sociedade
civil, a fim de queas cidadessejamexpressões
da participaçãoativa deseuscidadãose, sobretudo,
daquelesque,desdeo presente,
antesque no futuro, podempotencializarcidadesmaisdemocráticas
, maisparticipativase commaisqualidadedevida: a infância,
a adolescência
e a juventude.Trata-sede reconhecer
a relevânciadestaexpressiva
parcelada populaçãona concretização
"daquela
cidadequeestá na imaginaçãoda cidadania"
JaimeLerner

01 CONCEITO
MAQUETE
DOPROJETO
ATELIER
CIDADE
10. PÁGINAS
SEGUINTES,
02DESENHOS
DECRIANÇAS
QUEPARTICIPAM
NOATELIER.
03 e 04 CONCEITO
ESTUDO
DAATIVIDADE
DOSORIENTADORES
DOPROJETO
DOATELIER.
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Souum norte-europeu
altamenteurbanizado
, acostumado
a climasúmidos
, verdeem abundância
, galhos
, equipamentos
eletrônicos
,
gravetose cercas
, pelesfrágeise, portanto
, pedaços
de papelãoà minhavolta- e na arquiteturaqueproponho.
Tenhomedoda solidão:
enquanto
escrevo
, ouçominhamúsicafavorita;enquanto
faziaa maquete
, e portantoorganizava
a exposição
, assistiatelevisão. Enquanto
escolho
os desenhos
e fotografias
, soucontinuamente
interrompido
porcolegase estudantes
. Entãodecididividir a exposição
emalgumas
seções
. Começando
ondetodosesperam
queeucomece
: ARCHIGRAM
. Aconteceu
há muitotempo,mas, decertaforma, continuaacontecendo
.
Agrandeexposição
Archigram
acontecerá
nasemana
quevememSeule noanoquevememLondres
. Cadavezqueelasemuda,osmembros
sobreviventes
do velhoGrupose reúneme 'discutem
' suasidéiasdiantede platéiasquestionadoras.
Mudamos
de um lugarparaoutroe
reconstruímos
'conversas
', desenvolvendo
novostemas, invertendo
a ordemdosvelhostemas, descrevendo
trabalhospassados
a partirde
novasperspectivas
; oumesmo
, ocasionalmente
, negando
nossasmotivaçõesoriginais
, e, aindaassim, desfrutamos
da companhia
mútuae,
certamente
, sentimos
umgrandeentusiasmo
, comoumdesafioa partirdasidéiasdosoutros.
Naexposição
, a Archigram
estánumaáreaamarela
, comumaparedevermelha.
AArchigram
é ANIMADA:
estafoi a palavra-chave
noperíodo
de1963-1976
, o período
oficialda 'Archigram
' . Coloquei
naexposição
algunsdosprojetosheróicos
queforamminhacontribuição
aoesforço
doGrupo
: o PLUGUE
NACIDADE
, a TORRE
MONTREAL
, a CIDADE
INSTANTÂNEA.
Bemcomoalgunsoutrostrabalhosqueemanamdisso.A seção
seguinte
chama-se
HAWCO
, estabelecida
maisoumenosnumperíodo
de1975a 1995,quandofiz umasériedeprojetoscomChristineHawley
- umacolegaaté hoje. Hawley
, a maisfamosadosestudantes
da Archigram
, tornou-seumaimportante
e criativacríticae arquiteta
, por
méritospróprios.
A maioriadosnossos
trabalhosconjuntos
foi soba formadeconcursos
, comalgunspoucos
trabalhosconstruídos:
o conjunto
habitacional
Lutzowplatz
emBerlim,o pavilhãoaquáticoemOsakae a cantina da EscolaStadelemFrankfurt
.
A influênc
ia de Hawley
conduza umalinhalírica e às vezesa umcontornosuave.Oespíritoé tipicamenteinglês.Temparalelocomuma
tendência
quemeutrabalho
, detodomodo
, assumiunosanos1970e 1980emdireçãoà redescoberta
do 'natural' e do 'misterioso
', que
poderiam
serenxertados
como 'inventado
' e o 'mecânico
'. Coerente
comtrabalhosanterioresestá umaalta preocupação
pelaidéia de
organização
linear: o seqüenciamento
deelementos
de conteúdo
e valordesiguais
, quandose encade
ia umanarrativainglesaabarcando
,
comoesperado
, umaamplavariedade
deincidentes
e anedotas.
Naexposição
, a seçãoHAWCO
(Hawley
e Cook)estáemazul-claro:um resquíciodo espíritoroucoda Archigram.
Osedifíciosqueproduziu
indicamumaestratégia
repetidade'quente'e 'frio': a frenteda Lutzowplatz
é movimentada
e as salasinternastêmdiversosníveis, balcões
e reentrâncias
; a interfaceé comum parquee como tráfegomovimentado.
A partedetrás (o ladodo pátio)é plana, regular
, encaixada
,
tranqüila.NoPavilhão
AquáticodeOsaka
, a fachadade metal(aparentemente)
tranqüilaabreapenasocasionalmente
; a partedo fundo,
misterioso
lado'negro
', funcionamaisescancaradamente
. A Cantinada EscolaStadelé umatranqüilacaixadevidroquesedescortinanos
diasquentes
: o tetointeiroseabrecomumgrandesorriso.
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Doisprojetosfundamentais- o MuseuLangenGlasse os pequenos
edifíciosquevenceramo concursopara
o MuseuCarnuntumna Baixa Áustria - continuariama série de 'quente-frio
', 'fundos-frente
', 'ação
urpresa'. A estéticada fachadapuraem aço, quetomavida, é comuma todoseles.
o azul-claroparao verde-claroé umaalteraçãomínima.Muitosdostrabalhosnestaseção,VEGETAÇÃO
,- _
oramcontemporâneos
à produçãoHawco
, masaqui chamoa atençãopara meucrescenteinteressepela
idéia de quecrescimentosnaturaispodemser somadosao vocabulárioarquiteturalexistente.Paisagistas
europeuscriarammuitasvezesumasériede interaçõesentreo objetoconstruídoe a vegetação
, o quedá
margema umaáreadeespeculação
infinita. A plantaçãonuncapodeserrealmentedomada
, porém
, dentro e a, po e avermomentos
e invençãoe controle: comparávelao nossorelacionamento
atual com dispositivoseletrônicos- a nossoserviço, mas nunca
ealmenteentendidos
. Tal discussãosublinhao projeto'SaídaOeste- Berlim', quetambémtem a ver coma metamorfose
de uma
idadee a existênciade váriascondiçõesdiferentesde 'influência' sobregeometriae hardware
... assimcomoa CasaVeg., um local
e estudode plantação-eletrônica-equipamentos
hibridizados
.
:j'\ seçãoSUPER
HOUSTON
temumfundopretoe muitosdesenhos
deárvores.
Houston
temhojeárvores
, árvores
, árvores
, cobrindo
carros
, carros
,
arros:umaSuperHoustonlevaas tendências
atuaismaisalém, comumsistemade rastreamento
nasestradastotalmentecontrolado
por
omputador
, de formaquevocênãoprecisase concentrar
enquantodirige, e umafileira gigantede instituições
, depósitos
e academias
sportivasno ladoopostoda estradaà áreadashabitações
e dasárvores
. Estaé marcadaa cadaquilômetro
poralgunsedifíciosemforma
dedardoquese projetamsobrea estrada
. Cadagrupodelesestabelece
um'lugar' aolongodocaminho.Essessãochamados
de'vilarejos'.
Super-Houston
é tantoa reaçãoquantoo deleiteeuropeu
à totalidadeamericana.
comos arquitetosespanhóis
--- --__.....--- As paredesvermelhaspróximasreferem-seà cidadede Pinto, quefica bemao ladode Madri.Juntamente
alvadorPerezArroyoe sua mulher, EvaHurtado
, criamosum pedaçoadicionalde cidadepara25.000 pessoas
. Numlocaltotalmente
~~
!wi
planoe árido, fizemosuma paisagemartificial de pequenascoli nas. No centrofica o campode golfe. No topo, aglomerados
de
-•apartamentose faixas de apartamentos.Nas margensdas colinas há uma 'acrópole
' dos principais edifícios comerciaise
omunitários
. Fiqueimuito interessadoem atividadesde lazere nas novasformasde aproveitá-las.As piscinas, quadrase campos
mais formaiscombinadoscom manifestações
espontâneas
que muitosarquitetosmodernosoptarampor esquecer
: ficar andandoà
oa, passeando
, olhandoas garotas(ou garotos),fofocando
, se mostrando- assimcomoandandode bicicleta, fazendocaminhada
,
entandoe observando
. Então, o principalacessório
, umaBoardwalk
, a ser usadaà maneirade um calçadãoà beira-mar.
ste projetoestá entrandonoestágiode implantação.
á umaseçãoazul-escura
, queexibeo GRAZKUNSTHAUS
(CentrodeArtes).É um edifícioprojetadojunto commeuamigoColinFournier
'""~"'-=
queganhouum concurso
. Estáquasecompleto
, portantonãotenhocertezao quão'em cimada hora' poderemos
estarna exposição
.
, uma 'bolha' azul, cobertapor um revestimento
de acrílico, separadodo revestimento
principalporalgunscentímetros.
Nesteespaço
aziahá 1.000anéisfluorescentes
queserãoprogramáveis
. Essespixeispossibilitarão
aoedifício'conversar
' coma cidadedeGraz.
entro há dois níveismais altos de galeriasde arte públicas: o de baixoé um espaço'caixa-preta
' para arte elétricae eletrônica
,
o de cima, umagalerianormal.Háaberturasquese projetama partir da bolhaparaalimentara galeriasuperiorcomluz natural.
exposição
tem um quartoescuroquemostraráváriostrechosde filmes, palestrasministradaspormime entrevistas.
m outro lugar haverátambémalusõesà minhavida comoprofessor
, palestrantee organizador
, bemcomoprojetistade cidadese
difícios.A exposição
é também, implicitamente
, umahomenagem
aosmeusamigose colegas
.
1

0

•

PeterCook

1

A arquiteturaportuguesa
é caracterizada
porumagrandeatençãoà escalahumana
, entenda-se
social, e operanoentorno
, atravésdeum
desenho
atentoàs potencialidades
de uso.Umaarquiteturaconcebida
paravivere servivida.Nessesentido
, a variedadede linguagens
,
deatitudes
, de percursos
projetuais
, quesãoa marcaregistradadecadaarquiteto
, convergem
numatendênciaportuguesa
.
P(}rtugal, aproximadamente
nosúltimos30 anos, reconfigurou
significativamentea suatramaurbanística
, nãose limitandoao simples
eixoLisboa- Porto
, participando
do fenômeno
queinvestea Europa
. É interessante
atravessaro país, sondá-loe registrarmomentos
clarosdeordem
, espalhados
noterritório, revelados
empequenos
detalhes
, pordiscretosmovimentos
deterra, mudançasde materiais.
Acidadeeuropéia
contemporânea
, numcontínuoacrescenta
r e consolidar-se
, vemconhecendo
modelos
dedesenvolvimento
extensivo
com
lógicasdeformaçãodistintasdasqueforam, portradição, as da suaorigem.Umtecidourbanocadavezmaisinstável, cadavezmais
complexo
e variadoa compõe
tão poliforme
, a pontodequestionar
o própriosignificadodecentroe de periferia,enfim, decidade.
A metrópole
, a cidadeà escalaregional
, torna-seconceito
nocontinuum
europeu.
Osentidodeperten
ça dasinterven
çõeslocais,quepontuam
oslugaresmaisremotos
, à cidade
, vai deencontro
como sistemaglobalde urbanização
, e é a multiplicidade
dessasintervenções
, na sua
variedade
e qualidade
intrínseca
, quedefineosaspectos
dopróprio sistema
. Ocentrotorna-sequestãoestratégica
naprocuraentreo espírito
dolugare o nonsense
dasperiferias
e dasvastasáreaslimítrofesretidasentreas malhasinfra-estruturais
. A arquiteturaé, então,chamada
a implementar
centros
capazes
deinteragircomumanovaescalaterritorial, o queacontece
atravésdeprocedimentos
tipificados
: a constru
ção
denovasinfra-estruturas
, a consolidação
decentrosantigos
, o redesenho
deespaçospúblicos
, a edificação
ex-novo
deamplasplataformas.
A exposição
centrao seuolharnumconjuntode casosquepermiteexemplificar
a maneiracomoPortugalpensae projeta as mudanças.
Documenta
, portanto
, diferentes
formasdecrescimento
etransformação
nointerio
r dascidadese nosseusarredores
, selecionando
cincolugares
heterogêneos
, querpelaimportância,
querpelocaráterdosprojetosapresentados
: Lisboa
, Porto
, Évora
, Montemor-o-Ve
lhoe Idanha-a
-Velha
.
Oalcance
dasintervenções
nãodepende
dadimensão
dolugarparaondesãoconcebidas
, massimdaescaladoprojetoe daescalageográfica
àsquaissedirigem.Sãoaçõesqueambicionam
sersignificantes
, capazes
deinvestirsobreumaamplaáreageográfica
e interagir
, alterando
o estadodoselementos
e as suasrelações.
Ograndedesafiodoarquitetochamado
a intervir emtecidosurbanosé, defato, o deestruturar
símbolos
calibrados
segundo
umanovaescala
, semperdero gestoe a delicadeza
da dimensão
humanaquelhegarantaa vitalidade
.
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A capacidadeda arquiteturaemproduzirtransforma
ção noslugaresé documentada
peloolhardeumartistaqueinterpretanasimagens
a qualidadeantrópicadosprojetosarquitetônicos
. Oarquitetoobservae desenha
a cidade,induzindomudanças
nasuaforma; o fotógrafo
analisa e reconstrói
, restituindoa imagemde uma realidade.A ambíguafronteiraque distingueos dois modi operandi
, objetivos
,
instrumentos
e produtosdá o moteparaumaexploração
paralelaemquefotografiae desenho
exprimem
duaspoéticascomplementares
da cidade: uma, o olharsobrea paisagem
, outra, sobreo movimento.
Contemplação
e intervenção
, duascondições
quemudamo pontode
vista e se alternamna figura do arquitetoe dofotógrafo
.
A interpretaçãoe a construçãodoslugaresacontecem
atravésde doisregistros
, um imagéticoe o outroimaginativo
.
Existeumaordemutópica, aquelado projeto, e umaordemtópica, aquelada fotografia, ambascriadorasde umaimagemdo urbano
.
Comoo arquiteto, queprocuraum equilíbriofeito detensõesmedidas
, a fotografiadeGabrieleBasilicomostra-secomoum dispositivo
equalizador
, passandoatravésdasturbulências
, desenhando
linhasquerecolhemo caosparalhe reinventarumanovaordem.
Comoo arquitetoqueolha à sua volta o contextocomo qual se devereferenciarparaintervir, o fotógrafovê, pesae procurao olhar
nessemesmolugarcomose estivessetambémele prestesa agir sobreo entorno
.
É significativoo seu olhar, não tanto enquantocompositorde circunstânciade uma cenaurbana, mas enquantovisãocrítica que
selecionaatentamente
, filtrandointerferências
, procurando
tornarinteligívelumasituaçãoespecífica,
paraalémda suaformaimediata.
Ofotógrafoolha comoquemconstrói.
As imagensde Basiliconãosão, portanto, estetizaçãodo banalou do feio, mas, nas palavrasde Siza"a expressão
de umaenorme
esperança
, de compreensão
e detolerância, da convicção"
, reveladassoba formade serenidade.
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Lugares e projetosem exposição
: PortoC
.
,
. .
Estação de Metropolitanoarq Ed d -S asa dosVintee Quatro
, arq. Fernando
Tavora
; Elevadordos Gu1nda1s
, arq. AdalbertoDias·
' _· M. uaroF. outoMoura
· Casa da M''us1ca
OMA - RemKoolhaas
..
EstruturaUrbana
, GTLCMMV
.
,
,
.
Montemor-o-Velho_Requal1f1cação
da'
1
SérgioFernandes
· J L Gome E' igue igueiraarq. coord.ldanha-a-Velha
_Requalificação
da AldeiaHistóricaAtelier15-A . A. Costa·
, · ·
s vora Bairrod Q · t d M 1
·
,
'
'
a~q_.VitorFigueiredo.Lisboa
_ Pavilhão
- doC
uin a a ague1ra
, arq. AlvarnSizaVieira;EscolaSup
_eriorAg~ícola
, Pól~da Mitra,
V1e1ra
; Remodela
ção de um Q t . _
on~ecimento
dosMares
, arq. J. L. Carrilhoda Graça;Reconstruçao
doChiado
, arq. AlvaroSiza
uar eiraonoChiado,arq. GonçaloSousaByrne.A Campanha
fotográficafoi realizadaemjulho de 2003.
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07 PLANO
DERECUPERACÃO
DOCHIADO,
LISBOA,
ALVARO
SIZAVIEIRA.

1

A exposição
apresentaidéiase trabalhosdo arquitetonorueguês
SverreFehn
. SverreFehnnasceuem 1924e graduou-searquitetoem
' 1949_Foiprofessorna EscoladeArquiteturade Oslo,de 1971até sua aposentadoria
em 1995, e aindaatua profissionalmente
emOslo.
Oprimeirotrabalhode Fehna atrair a atençãointernacional
foi seuprojetoparao pavilhãonorueguês
na Exposição
Mundialde 1958em

96

Bruxelas
- umaeleganteconstrução
dominadaporvigaslaminadasde madeira.Seisanosmaistardeele recebeumuitoselogiosporseu
projetosimplese refinadoparao pavilhãonórdicopermanente
no parqueda Bienalde Veneza
. Fehntambémprojetouváriasresidências
a Noruegana Bienal
particularesimponentes
, dentreelas a Villa Busk,tombadalogoapóssua conclusão.Em 1991 Fehnrepresentou
Internacional
deArquiteturadeVeneza
, comumaexposição
de seutrabalhoproduzidapeloMuseuNorueguês
deArquitetura.
Fehnconquistoureputaçãocomoprojetistade exposições
(duasexposições
muitobonitasno Centrode ArtesHenie-Onstad)
e de vários
, ondeelecriouumasurpreendente
combinação
de
prédiosde museus.Seustrabalhosmaisimportantessãoo MuseuHedmark(1968-88)
(1991)em Fj~rland,no oesteda Noruega
, e o CentroAukrust
ruínasmedievaise desenhocontemporâneo
, o MuseuGlacierNorueguês
(1996)emAlvdal, no lesteda Noruega
. Em1996venceuum concursoparaa ampliaçãodo TeatroRealem Copenhague
, maso projeto
nuncafoi executado
. Alémdisso, Fehnrecebeuváriosoutrosprêmiose distinçõesnoruegueses
e internacionais.
Em1997foi concedidoa
ele o maisprestigiadode todosos prêmiosde arquitetura,o PrêmioPritzkerde Arquitetura,quefoi entregueem Bilbao,Espanha
,ea
MedalhadeOuroHeinrich-Tessenow
emDresden,
Alemanha
.
A exposição
se concentraem 18 trabalhosde SverreFehn,tanto edifíciosefetivamenterealizadosquantoprojetos.Cadatrabalhoé
por painéishorizontais
apresentado
comumamaquetee um painelvertical(2,5 m x 2,5 m) divididoem noveunidadese acompanhado
menores
comdesenhos
e textosinformativos.Ospainéisverticaistrazemumafoto grandecomum desenhoe umacitaçãode Fehn.As
imagensnospainéistambémsão reproduzidas
no folhetoda exposição.
Ostextosestãoem inglês.Slidesdos edifíciosde Fehnestão
disponíveis.
Paraum relatomais detalhadosobrea exposição
, veja a descriçãoanexada exposição.
A exposiçãofoi financiadapelo
Ministériodas Relações
Exteriores
da Noruegae produzidapeloMuseuNorueguês
de Arquiteturaem Osloe pelosarquitetositalianos·_
);
Gennaro
Postiglione
, NicoleFlorae PaoloGiardiello
.
~O Ministériodas Relações
Exteriores
apresentaa cultura norueguesa
no exteriorvisandopromoverum conhecimento
mais amploda- - - Noruega.
As váriasformasde expressão
culturalforneceminformações
sobreo passadoe o presenteda Noruega
, suascaracterísticas-,
SverreFehnintegraumalonga· própriase suasligaçõescomoutrospaíses
. A concessão
doPrêmioPritzkerde 1997aoarquitetonorueguês
lista deconquistasde arquitetosnoruegueses
nosúltimosdezanos. A bibliotecaemAlexandria
e a sededa BritishAirwaysem Heathrow
à arquiteturacontemporânea
. Ao produzire apoiarexposições
dos trabalhosde arquitetos
são exemplos
da contribuiçãonorueguesa
noruegueses
, sejaemgrupo,ou,comonopresente
caso, como focoemumúnicoarquiteto,o MinistériodasRelações
Exteriores
da Noruega
desejaapresentar
o melhorquea Noruega
tem a oferecerem umdosmaisestimulantes
e avançados
camposdo designcontemporâneo
.
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01 AUKRUST
CE'\JTRE
EMALVDAL,
NORUEGA
(1993-i996)/ ARQUITETO·
SVERRE
FEHN
/ FOTO:
TEfTI SOLVAG.PÁGINA
SEGUINTE,
02
NORWEGIAN
GLACIER
MUSElJM
EMFJ/ERLAND,
1\JORUEGA
(1989-1991)/ ARQUITETO·
SVERRE
FErlNI FOTO·
J R1HAVRAN.

1

Fostere Associados
é umafirma comescritóriosde projetosportodoo mundo
. Estácentralizadaem um escritórioem Londres,onde
começ
a o desenho
detodosos projetos.A firma é comandada
peloLordeFoster
, comopresidente
, e quatrosócios. Umconselho-diretor
é responsável
pelaadministração
dodia-a-dia.A firma recebeumaisde 290prêmiose menções
pelaexcelência
dosprojetos
, e venceu
60 concursosnacionaise internacionais
. Ostrabalhosda firma variamem escaladesdeo novoaeroportode HongKong- o maior
projetoem construçãodo mundo- à menorencomenda
, um conjuntode guarniçãode porta. O âmbito do trabalho inclui planos
diretoresparacidades,projetosde edifícios, designde interiorese de produtos
, artesgráficase exposições.
O estúdioconstruiuuma
reputaçãointernacional
comedifícioscomoo novoparlamentoalemãonoReichstagemBerlim, o GrandePátioparao MuseuBritânico,
os escritórioscentraisparao HSBCem HongKonge Londres
, o escritóriocentraldo Commerzbank
em Frankfurt,o Metrôde Bilbao, o
Carréd'Art em NTmes
, o CentroSainsburyde ArtesVisuaisem Norwiche o Centrode Pesquisasda Universidade
Stanford, Califórnia.
Também
há umgrandeinteresseem planejamento
urbanoe infra-estruturada comunicação
.
NormanFosterdeu palestrasportodoo mundoe lecionouarquiteturanos EstadosUnidose no ReinoUnido.Foivice-presidente
da
ArchitecturalAssociationem Londres
, membroconselheirodo RoyalCollegeof Art, membroda Câmarade Educaçãoe examinador
visitantedo InstitutoRealdosArquitetosBritânicos
, e é curadorda Fundação
de Arquiteturade Londres.
NormanFosterfoi nomeado
Cavaleiroem 1990, indicadopelaRainhaparaa Ordemdo Méritoem 1997e em 1999foi honradocomum
título de nobreza
, recebendo
o título de LordFosterof ThamesBank.Tambémé DesignerRealparaa Indústria,membroda Sociedade
de Designers
, membrohonorárioda RealAcademiade Engenharia
e medalhistade ourodo InstitutoRealdosArquitetosBritânicose
do InstitutoAmericano
deArquitetos
. Em1999tornou-seo 21º laureadopeloPrêmioPritzkerdeArquitetura.Em2002venceuo Prêmio
AugustePerretda UniãoInternacional
deArquitetos
, o PrêmiodeArquiteturaPraemium
lmperialee foi indicadocomomembroda Ordem
'Pourle Mérite' paraCiênciase Artes.Em2003foi indicadocomomembroda Académied'Architecture
. O escritóriorecebeuo Prêmio
da Rainhade Exportação
.
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04,05 E 06 FOSTER
& PARTNERS,
PROJETO
PARA
A ESTAÇÃO
:)EMETRÕ
Dr.CANARY
WHARi:

1

~[lJJLJ[lJJ~lf
i~lTl~~íl[~~l~
PARA
ARQUITETURA
E DESIGN
Ver.Sentir.Experimentar.
Hojeem dia tudo, ou quasetudo, é possívelem se tratandode materiais.O uso de materiaisem edifíciose produtosforma a
experiênciaque temosenquantoos utilizamos.Esta foi a razãopara MATERIA
organizaruma exposiçãodedicadaa materiais
inovadores
e suasaplicaçõesinovadoras
. Venhae veja, sinta e até ouçavocêmesmoos últimosmateriaise suasaplicações!
Semmateriaisnão há produto
, muito menosum edifício. Alémdisso, materiaisrepresentam
tanto os valoresracionaisquantoos
emocionaisde todo projeto. Alémdas muitasespecificações
técnicas, os materiaistambémproporcionam
um meiode inspirar os
sentidos.Dentrodosdomíniosda arquiteturae do design, tanto os aspectostécnicosquantoos estéticosevoluíramfortementenas
duasúltimasdécadas
. Aumentou
substancialmente
o alcancedas possibilidades
tecnológicasem materiaisde engenharia
, e o apelo
estéticodosmateriaisvemsendocrescentemente
reconhecido
comoum ensejoparao desenho
.
Nosúltimosdezanos, a impressão
genuínadosmateriaisnaturaisfoi enfatizada
, porexemplo
, na aplicaçãodeestruturasde madeira,
aço, cobreoxidado
, zinco,tijolo escovado
e concretosemacabamento.
Todavia
, esteavançoestáchegandoao fim. Desenvolvimentos
atuais entre arquitetose designersmostram um acentuadointeresseem diferentestipos de materiais e técnicas novos,
transdisciplinarese surpreendentes
, com os quais futuras idéias e conceitospodemser formadose realizados
. Essasidéias e
conceitossempreencontramsuas origens em circunstânciaseconômicase sociais. Questõesfuturas são, entre outras:
Meioambiente
_Diminuiçãodo uso de materiais, sustentabilidadee ciclo de vida, reciclagemde produtose materiais, eficiência
energética.Saúdepública_Conforto
, segurança
, condiçõesde trabalho, ambientesde moradiae trabalho limpos e saudáveis.
Valorpordinheiro_lndustrializa
ção,flexibilidadena construção
, usoflexíveldo ambienteurbano,desenhoparaseparação
, melhoriade
qualidade,construção
e produçãomaisrápidas.Estilodevida_Domicíliosemtransformação
, recreação
, esportes
, habitaçãoflexível.
108
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02NEGATIVE
ARCHITECTURE/SILICON,
DESIGNER:
TJERK
VANDELUNE,
HOLANDA
03TECH"JOGEL
l~t\LIA.TÁLIA

Proposta& Conteúdo
Proposta_Esta
exposiçãoé organizadade modo a permitir a transferência de conhecimentosobre os varios materiais
transdisciplinarese suas aplicações
. A seleçãodos materiaise exemplosmostradosvisa informar,inspirar,divertir e excitaros
sentidosde arquitetos, designerse profissionaisindustriaisafins. A exposição
possibilitamoldarfuturosprodutosou edifícioscomo
objetosde desejo.
Público-alvo
_Opúblicoprincipalconsisteemarquitetos
, designers
, profissionais
e artistasda indústriae designers
deinteriores.
Oassunto
e oscuriososmateriaispalpáveis
, empartecomefeitoscomohologramas
, osodores,
efeitostermoe fotocromáticos
e o magnetismo
também
sãorelevantes
paraumpúblicomaisamplo.Conteúdo_A
exposição
é composta
deduaspartes:materiaise conceitos.
Materiais_Estaparte
da exposição
enfocaos materiaisinovadores
e voltadosparao futuro, e alimentaa necessidade
de experimentar
e inovar.Cercade 80
amostrasde materiaisestãoexibidos
, e pedemparaseremexperimentados
portodosos sentidospossíveis.
Conceito
s_Asegundaparte
umaconstrução
comfachada
mostraexemplos
deprojetosinternacionais
reaiscomessestiposdemateriais.UmaalmofadademetalETFE,
demetal, emparteexplodida
emsuaformaatual, fotografiasimpressas
noconcreto
, mostrasdeconcreto
comaditivossurpreendentes
, uma
construção
comparedede vidro,papelãocomomaterialde construção,
etc. Essasaplicações
selecionadas
transmitema diversidade
de
visõesaoapresentar
exemplos
internacionais
e entrevistas
comexcelentes
designers
e especialistas
emmateriais.
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A exposição
de ZahaHadid na 5ª BienalInternacional
de Arquiteturae Design de SãoPauloé dedicadaao trabalhovastoe abrangente
de umadas maisrenomadas
defensoras
da arquiteturacontemporânea
seminal,expondoumaamplagamade projetosatuaise recentes
na Europa
, Américae Ásia.
ZahaHadidArchitectsé internacionalmente
conhecidonosmeiosacadêmicos
e de design por sua vasta experiênciana exploraçãoda
forma arquitetônicae sua representação
gráfica. Muitosprojetosde Zaha Hadidforam realizadospor encomendas
públicase para
concursos
internacionais
. ZahaHadid recebeu
a maisalta distinçãoemváriosprêmiosdedesign ao longoda últimadécada.Seusprojetos
vencedores
deconcursos
quesãoexibidosnestaexposição
incluemo CentroRosentha
I deArteContemporânea,
emCincinnati, Ohio(19972003),o Centrode ArteContemporânea
, em Roma,Itália (1998, a serconcluídoem 2006), o CentroCientífico
, emWolfsburg
, Alemanha
(1999, a serconcluído
em2005)e o PrédioCentralda Fábricada BMW
, emLeipzig
, Alemanha(2002, a serconcluídoem2004). Depoisde
concluirsuaformaçãona ArchitecturalAssociation
de Londrese trabalharcomo Officefor MetropolitanArchitecture(OMA)em meados
dosanos70, o trabalhosolode ZahaHadidveioa públicopelaprimeiravezcomo projetovencedorda Competição
InternacionalHong
KongPeak(1982).SuaVitraFireStation(1989-1993)
, juntamentecomo CentroRosenthaldeArteContemporânea
, Cincinnati,o Bergisel
SkiJump,Innsbruck,
e o "Vista"MasterPlan,Cingapura(2001,fase 1 sendoexecutada
desde2002)sãoalgunsentremuitosprojetosque
exemplificam
a amplitudee profundidade
da visãoarquitetônicade Hadid.ZahaHadidcaracterizasua arquiteturacomoexpressão
da
noçãode movimento
. Comouma"explosão
controlada
, trata-sedecomporcaminhos,rotase volumesquese cruzam,emformasquesão
dinâmicas
, nuncaestáticas".A Vitra FireStationempregapolígonose estruturastriangularesquecortamo espaço
, criandomovimento
atravésdotemporeaI e apreendido
.
ParaHadid, as topologiasdasvistasdas ruase os padrõesde ruasurbanascontribuemparanossapaisagem.NoCentroRosenthalde
ArteContemporânea
, o "TapeteUrbano"- a redede ruasda cidade- penetrao edifícioe gerasua forma primária. Comodemonstraa
expo
sição, o trabalhodoZahaHadidArchitectsexemplifica
os processos
e produtosdeumdesignarquitetônico
visualmenterigoroso.Outro
aspectoimportanteda visãode Hadidé seuinteressena interfaceentrearquitetura
, paisageme geologia
, queela demonstraintegrando
sistemasnaturaise feitospelohomem
, osquaisa levama experimentações
comvídeo, imagensdigitaise modelagem
física. Umprocesso
comoessenãoraroresultaemformasarquitetônicas
inesperadas
e dinâmicas
, moldadaspelasrealidadeslocaise pelasexigênciasdo
edifício, comoilustradonodesigndo Estacionamento
de Carros
, Terminalde Ônibuse Bondede Hoenheim-North,
em Strasbourg
, França
(1999-2001)
, querecentemente
recebeuo Prêmioda UniãoEuropéiaparaArquiteturaContemporânea
MiesVander Rohe2003.Aomesmo
tempoem que a experimentação
é sempreum desafio, no exercícioarquitetônicoela é especialmente
arriscada,demandando
formas
habilidosas
de persuasão
. Noentanto,a fim deestendera práticae o estudoda arquitetura
, deveexistirumavanguardaparaampliaros
limitese expandiras fronteirasdo queé imaginávele doqueé exeqüível.
ComoZahaHadidobserva:
Existeum discursoentrearquitetose designers
. Isto podeficar só entreessaspessoas,e podenão afetar
o públicoporumbomtempo(emformadeconstrução)
, masé importantequeessapesquisaaconteça
, pois, nofinal, ela realmenteproduz
umefeito quefaz fluir. Então,é o querealmentememove.
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2001, ENTREGA
PREVISTA
WOLFSBURG,
ALEMANHA
EMCONSTRUÇÃO
DESDE
CENTRE
FORCONTEMPORARY
ART,1998-2003,
PARA2005. 03 ROSENTHAL
CINCINNATI,
OHIO,
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A imagemdaobradeAngeloMangiarotti
é a deumoperáriobrandindoummartelo
, montando
umaestruturaqueservirá paraproteg
ê-lo. Uma
arquiteturaquepodeserfeita semgastosexcessivos
de recursoseconôm
icosou exagerados
esforços
tecnológicos.
Esteé o significadodo
tnartelo:manterumarelaçãodireta,controlada
, comas coisasdearquiteturae design.Mangiarotti
estáconsciente
da importância
do papel
dotrabalhador
, doartesão
, domestre-de-obras
. Umacapacidade
pararelações
baseadas
naextremasensibilidade
e respeitopelosmateriai
e pelotrabalhodosoutros.Amore conhecimento
, tambémpelastécnicasdetrabalhoe produção.
Destaforma, elereinventou
um produtod
mobiliáriosemi-acabado
, madeiracompensada
, fazendo
-a variávelcomoum produtoda natureza
, mas produzido
por uma máquina.Em
meados
dosanos1980,elecomeçou
a argumentar
sobreas possibilidades
oferecidas
pormáquinasnovas,controladas
numericamente
, para
o trabalhoemmármore
, criandonovasmaravilhas
, comoa esculturaConoCielo.
Outrosprojetosirradiaramluz sobreas váriasgraduações
de sua sensib
ilidade, inteligência
, habilidadee conhecimento.
Há o prazerde;
anteciparosdesejos
dosusuários,
supondo
moradias
quepodemvariarfacilmente
, tirandovantagemdasinfinitaspossibilidades
oferecidas
porumagrelhamodular
, comonosapartamentos
naViaQuadronno
. Háa esmerada
atençãoaosmenores
detalhesnoprojetodeumacafeteira.
Háo prazerde imaginarformasqueencontram
suasdefinições
apenasno momento
da produção
, comonosvasosVariazion
i de mármor
triturado.Háa aferiçãodeatenção
aomínimo,resolvendo
pequenos
problemas
cotidianos
, comonodesigndoscomponentes
dovasodeplantas
deterracota
, umareaçãoaoproblema
decomoevitaro transplante
deplantascaseirasemcrescimento.
Háo gostoporexperimentação
, teste,
tentativae erro, e porrepensar
os resultados
obtidos.Comona exaustivapesquisacomobjetosde vidro(pelomenos800 projetos)paraa
satisfação
precisadediferentes
necessidades
deuso.Alémdisso,háo extremo
sofismadajunçãomacho-fêmea
projetada
paraVeraLaica,um
anelquefuncionapelarelaçãodesuasduaspartes,comoa uniãoqueo casamento
representa.
Finalmente,
háa surpreendente
forçanarrativa
(Massacro
a Sant'Anna). Umtalentocriativo,
deumachapadeaçoperfurado,
umadramáticaalusãoao massacre
deSant'Annadi Stazzema
cujapesquisa
e raciocínio
freqüentemente
sãodesenvolvidos
atravésdaquelaferramenta
particulardoprojetista
: o desenho
. Umaferramenta
de trabalhocom a qual se traz problemas
e soluçõespara o foco. Formas
, soluçõese técnicasencontradas
pelo raciocínio sobreas
características
de um material
, exploradas
emprofundidade,
casoa caso, como prazerde desvendar
e compreender
suasqualidades
, mas
tambémde identificarseusempecilhos
e defeitos.Então,esquecendo
aquelaslimitações(todomaterialtem alguma)
, encontrarsoluções
corretas,
evitando
aplicações
inapropriadas
, inconsistentes
e incoerentes.
Aslimitações
, portanto
, nuncasãoimpedimentos
aoprojeto
, masum
estímuloparasuperaras restrições.
Umcriadorúnico,talvezisolado,certamentelongede todosos ismos. Um autor com economiaem mente(economianão no sentido
comercial),aquelegrandepreceitodo moderno
, um objetivoquaseque esquecidona história nestemomento
. Uma meta que está
desejosamente
relegadaao passado,queé difícil de controlare árduade seguir.Umidealestimado,pelocontrário
, porum designerque
começou
a trabalharem pré-fabricação
para"melhorara qualidadearquitetônicadasfábricasem que milharesde pessoasteriamque
trabalhar". Ummestrequealcançoucontentamento
atravésda precisãodo fazer("Afelicidadevemda precisão")
, queé capazde,como
raramente
ocorre
, alcançarumasublimereconciliação
do incômodo
dualismoentreéticae estética.
BeppeFinessi
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01 ESTRUTURA
UTILIZANDO
SISTEMA
CONSTRUTIVO
FACEP,
1964
02 PAVILHÃO
DEEXPOSIÇÕES
EMBUSSOLENGO
- VERONA,
ITÁLIA:
UTILIZANDO
SISTEMA
CONSTRUTIVO
FACEP,
1976
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03 DEPÓSITO
SPLÜGEN
BRAUEMMESTRE
- VENEZA,
ITÁLIA,
1962.04 DEPÓSITO
MORASSUTTI
EMPÁDUA,
ITÁLIA,
1958.
05 CROQUI
- PROJETO
DEUMCENTRO
MULTIFUNCIONAL,
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Essascaixasviajamcomvocê...
Emsuachegadaelas
habitamos espaços...
Todomomentoé paracriar
umaordemnoespaço
...
Eugostodisso, dessasensaçãoda
viagemestarnestaexibição
.
Assimcomoem um edifício
vocêtem o solocomo
materialdetrabalho.
Eunãogostode coisas
penduradas
nas paredes
...
Osolo... pertodo solo,

124

faz o
trabalhoestardentroda paisagem
.

Euproponho
ver nossotrabaIho
comoumaexperiência
contínua
desdea especificidade
de um
site paraoutro...de
um projetoparao próximo
...
E umavezmais.
Repetindo
...
Fazendo
de novo...
Respaldando
todosessestrabalhos.
EnricMiralles
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05 ENRIC
MIRALLES
E BENEDETTA
TAGLIABUE/EMBT
ARQUITECTES
ASSOCIATS,
NOVA
SEDE
DEGÁSNATURAL,
CONCURSO
PRIMEIRO
PRÊMIO.
BARCELONA,
1999-2004.
06 ENRIC
MIRALLES
EBENEDETTA
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DO
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2001,PRIMEIRO
PRÊMIO,
BARCELONA,
1997-2004
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O MVRDV
foi fundadoem Roterdãem 1991por WinyMaas, Jacobvan Rijs e Nathaliede Vries. Pelaaparênciade seus primeiros
projetos
, os arquitetoscausaramsensação
comsuasinterpretações
criativasdeesboços
e regulamentações
deconstrução
. Trabalhos
espetaculares,
comoa VillaVPRO
(1997)e o PavilhãoHolandês
na ExpoHanover
(2000), atraírama atençãomundial.Alémde projetos
deedifíciose planosde desenvolvimento
urbano,tambémcriaramdiversose renomados
projetosteóricose instalações
, incluindo3D
Citye Metacity/Datatown
. Temas-chave
em seusprojetose estudossãoa densidadee a manipulabilidade
da natureza.Elesestão
particularmente
interessados
emexploraros limitesdentrodosquaissituaçõesextremamente
densase compactassãoviáveis.Winy
Maas(Schijndel
, 1959)estudouna RHSTL
emBoskoop
, PaísesBaixos(1978/83)paraarquitetopaisagista.Em1984iniciouosestudos
na Universidade
Técnicade Delft, no departamento
de Arquiteturae Urbanismo
. Lá graduou-secomoarquiteto/ urbanistaem 1990
com mençãohonrosa.WinyMaastrabalhoucomoarquitetoe urbanistano BureauBakker(Bleeker)
, D.R.O.(Amsterdã),Kuiper
Compagnons
(Roterdã)
, Unesco(Nairóbi/ Quênia)
, DHV(Amersfoort)
e noOfficefor Metropolitan
Architecture-OMA-deRemKoolhaas
(Roterdã).WinyMaasdá palestrase workshopsregularmente
em escolase instituiçõespor todo o mundo(comoAA de Londres
,
InstitutoBerlagedeAmsterdã,Universidades
de Delft, Eindhoven,
Berlim, Barcelona
, Osloe Viena, CooperUnionde NovaIorquee em
LosAngeles
, Chicago,Bostone Princeton).Desde2003é professorconvidadode Desenho
Arquitetônico
da Escolade Arquiteturada
Universidade
deYale.Alémdisso,elefoi membrodoconselhoeditorialda Forum(1994/1997)
, membrodoconselhoda ltems(1995/97)
e membrodoconselhode programado GrupoNacionalde Design(1998).
JacobvanRijs(Amsterdã
, 1964)estudounaAcademia
LivreemHaia(1983/1984)e na Universidade
TécnicadeDelft,nodepartamento
de Arquitetura
, ondegraduou-seem 1990com mençãohonrosae mençãohonrosado Archiprix
. Jacobvan Rijs trabalhoucomo
arquitetopara MartinezLapenas& TorresArquitectos(Barcelona)
, Van Berkelen Bos (Amsterdã)e no Office for Metropolitan
Architecture
- OMA-deRemKoolhaas
(Roterdã).
Jacobvan Rijsdá palestrase workshops
regularmente
emescolase instituiçõespor
todoo mundo(comoUniversidade
Técnicade Delft,AcademiadeArquiteturadeAmsterdã,AcademiadeArquiteturade Roterdã
, AAde
Londres
, CooperUnionde NovaIorque
, Universidade
RicenoTexas,TNProbeemTóquioe Universidades
de Madrie Barcelona)
.
Nathaliede Vries(Appingedam,
1965)estudouna Universidade
Técnicade Delft no departamento
de Arquitetura,ondegraduou-se
em 1990com mençãohonrosa.Nathaliede Vriestrabalhoupara MecanooArchitects(Delft). Nathaliede Vries dá palestrase
workshops
regularmente
emescolase instituiçõesportodoo mundo. Elatambémfoi professoraconvidadado InstitutoBerlage
, da
Academiade Arquiteturade Arnheme da Faculdadede Arquiteturada Universidade
Técnicade Delft.Alémdisso, ela é membrodo
conselhodo FundoHolandêsde Arquitetura
.
Principaistrabalhos:Aeroporto
de Roterdã/ Alojamento
de Porteiros/BibliotecaBrabant/ Calveen/ CasaDupla/VillaKBWW
/ Casas
Borneo/ Centrode AtividadeNatural/ CidadeContêiner/ Exposição
Mundial2000/ FARMAX
/ Flightforum/ Galaxy
, Eyebeam
NY/
KM3/3DCity/ MACBA
/ ManifestoBrabant2050/ MetaCity/Datatown
/ Nuaged'Art / Óperade Oslo/ Permanence
/ PigCity/ Plot5 /
RVU/ SiliconHill/Correio
da Suécia/SiIodam/StudioThonik/Ateliers
/ Unterfõhring
ParkVili age/ Villa VPRO
/ WienerWeite/ WoZoCo's
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fü@CHRISTIAN
EELIZABETH
DEPORTZAMPARC
5ª BienalInternacional
deArquitetura
e Designde SãoPaulo,setembro
2003
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Estaé a primeiravezque umaexposiçãoretrospectivareúnedois criadorestão próximose, ao mesmotempo, tão diferentes
, como
Christian e Elizabethde Portzamparc
, casadosdesde1982.Emborarealizemtrabalhoscomplementares
, cada um delesdirige seu
próprioescritórioemParis, trabalhandojuntosemocasiõeseventuais.
O percursopelaexposição
tem três módulos.Umvoltadoaostrabalhosde Elizabethde Portzamparc
comoo restauranteLesGrandes
Marches
. Em outra seqüência,são mostradosprojetosondeela e Christiantrabalharamjuntos, comoa EmbaixadaFrancesada
Alemanha
. O último móduloé dedicadoaos projetosarquitetônicosde Christiande Portzamparc
, entreeles a Cidadeda MúsicaCentroRobertoMarinhodo Rio de Janeiro.Os vídeossobreElizabethde Portzamparcprocuramnarrar seu percursopessoale as
experiências
queconstruíramseupensamento
plásticoe quese refletemna sua produção
.
Nascidano Brasil,Elizabethde Portzamparc
desdea adolescência
é apaixonada
pelasartesdo desenho
, da pinturae da arquitetura·
....----Suadedicaçãoprofissionalao urbanismoe ao designteveinícioem Paris, quando,entre1977e 1980, dirigiu o Atelierde Urbanismo
da CidadedeAntonye ensinouna EscoladeArquiteturaParisla Seine.Oanode 1986é marcadopelosucessode seumóvel24 horas.
Em1988, lançaa GaleriaMostraemParis, e ganha, emseguida,seuprimeiroconcursode mobiliárioparao Centrode Informaçãoda
Assembléia
da França(1989).
Elizabethconcebeu
umespaçoexpositivoondearquiteturade interiorese designsãoapresentados
nãocomoelementosisolados
, mas
comocriaçõesligadas a um determinadoconjuntocenográficoou a uma pesquisasobre identidadesvisuais. Seus projetos
arquitetônicospara espaçosinterioresmantêmcomoinspiraçãoa idéia de percursosurbanos
, comoocorreno hall de entradada
empresaCanal+emBoulogne-Billancourt
(2001).Alémde desenvolver
a identidadevisual do Canal+, queé inspiradana linguagem
estéticade Mondrian,essehall foi concebidocomoumacontinuaçãoda rua queatravessaa entrada.Atualmenteem construção
,a
concepçãomuseográficapara o Museuda Bretanhano edifício multifuncionaI Champs Libres de Rennes reproduzum verdadeiro
passeiourbano
. Aliandocontemporaneidade
e a elegânciada sobriedade,
seusprincipaisprojetosde arquiteturade interioressãoo
Caféde la Musique(1994)em Paris, o restauranteLes GrandesMarches(2000),os interioresda nova EmbaixadaFrancesana
Alemanha(2003).Nessesprojetosse destacaa pesquisaformal rigorosa
, e portantofluida, que guia o trabalho de Elizabethde
Portzamparc:
umconceitooudeterminada
formageométrica
é declinadasutilmentenodesenhodosmóveis
. Assim, no projetolaureado
paraas estaçõese o mobiliáriourbanoparaa novaredede Tramways
em Bordeaux
, atualmenteem curso, a arquitetausa o conee
cria uma identidadevisual eficaz. Coma constantepreocupaçãoda coerênciaentre um interior e seu usuário, Elizabethde
Portzamparc
assinaa decoração
de lugaresíntimoscomoa de numerosos
apartamentos
, espaçosculturaise butiques,mastambém
de grandesconjuntoscomodezsalasde audiênciado PaláciodeJustiçade Grasse(1999)e dezsalasde cinemaPathéemAmsterdã.
Dentreos projetosatualmenteem curso,destacam-seos interioresde um hotel-designem Paris, as novassedesdo DiárioOficial
francêse doJornalLeMondee o CentroCulturaldo Brasil na França
.
Suaobraé atualmentereconhecida
pela MedalhaInternacionalem Arquiteturade Interioresda FundaçãoCândidoMendes(Riode
Janeiro,1999)e pelosprêmiosinternacionais
LightingDesignAward(Londres,maiode 2002)e Contractworld
Award(Hanover,
2002),
esteúltimopelotrabalhorealizadono restauranteLesGrandesMarches.
Christiande Portzamparc
apresentaalgunsexemplosde sua arquiteturacom maquetese imagens
. Atravésde vídeosexplicaos
princípiosde seutrabalhoe de sua reflexãosobrea "abertura"da massaconstruída
, a noçãode fragmentação
, a importânciado
"vazio",o "efeito da presença"comomeiode transformaçãoda cidade.A cidadeé o tema principal do trabalhode Christiande
Portzamparc,
presentetanto emsuascriaçõesprojetadasou construídasquantoemseuprojetosde urbanismo.Em1975,comLa rue
des HautesFormes,um pequenobairro de 210 apartamentosna XIII circunscriçãode Paris, demonstraque uma arquitetura
contemporânea
podetecerumacontinuidadecoma cidadeexistentee transformá-la
. Percebemos
nesteprojetoo surgimentodessa
visão renovadada volumetriaurbana, que ele intitula "quadraaberta", e que se reproduzfreqüentemente
em vários projetosde
diferentespaísesem diferentescircunstâncias
. Serãoconstruídos
, destaforma, edifíciosresidenciaisem Fukuokano Japão(19891990),em Paris,no Parede Bercy(1994), em Almere
, Holanda(2004). Em2000,em Boulogne,para o Canal+, a idéia da "quadra
aberta"apresenta-se
muitoeficazparaos31.000m2 deescritóriosdivididosemváriosedifíciosao redorde umjardim. Nomesmoano,
estapropostafoi desenvolvida
em umageometriaoblíquaparaa GrandeBibliotecade Montreal.
Nosanos80, umasériede concursos
foi dedicadaà músicae à dança; a lógicada fragmentaçãoabrecaminhosde criaçãotambém
produtivos
, comocomprovam
os dois projetospremiadospeloEquerred'Argent:a Escolade Dançada Óperade Paris, em Nanterre
(1983-1987),
e a Citéde la Musique(1995).Concebida
em 1984, a Citéde la MusiquenoParqueda Villetteé compostade duaspartes
queformamefetivamentepequenascidades.A sala de concertoselíptica, únicaem seuestilo,tornou-seuma referênciaimportante:M
,~~-::..:;:.
porsuaqualidadeacústica.Em1997, venceuo concursointernacionalparaas SalasFilarmônicas
de Luxemburgo
, cujasobrasserão1
L~ ~:a

conluídasem 2005.Nesteano, o CentroRobertoMarinho
, projetoda Citéde la Musiqueparaa cidadedo RiodeJaneiro
, encontra-se
em processode avaliação.
A exposiçãoapresentatambémalgunsedifíciospúblicos
, construídos
nosanos90: cadavezé apresentada
umarespostaespecífica
a um lugar, a um programa
, comoilustramo Palácioda Justiça, em Grasse(1993-1999)
; a Extensão
do Paláciode Congressos
, em
Paris(1994-1999);em Rennes
, o ChampsLibres,emfasede construção
.
A inauguraçãoda novaEmbaixada
da FrançanaAlemanhaocorreuemjaneirode2003. Sobreumaparcelaestreitae enclausurada
da
PariserPlatz,emBerlim, o arquitetoabriuumailha iluminadae ampliou-aatravésda disposiçãointeligentedeseteedifícios.Umoutro
aspectoda exposição
mostraa pesquisaesculturalsobrea cidadeverticale astorresna paisagemurbana.Em1991, é a torredoCrédit
Lyonnais,depoissucedem-se
estudossobrea torre Banda'f,Tóquio,em 1994;as torresSeptentrion(1996)e T1 (2001),ambasem La
Défense;as torresde Frankfurt, em 2002.A torre LVMH
, em NovaYork(1999)foi saudadapelaimprensacomoo eventoarquitetônico
nova-iorquinodosúltimos30 anose venceuo concursoBusinnesWeekandArchitecturalRecord,em2001.Atualmentea torreSociété
Générale
em La Défenseestáemestudos.A exposição
nãoapresentaa dimensãodosprojetosdeurbanismo.Estesforamapresentados
em 1997porAbílioGuerrana revistaOculum
.
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Emabril de 1994aconteceuum milagre.Oprimeirogovernodemocrático
da Africado Sulfoi eleito. Quasetodosos aspectos a vida na
Áfricado Sul pós-apartheidprecisavamser mudados.Todocidadãotinha agoraumavozgarantidapor umaconstituiçãoavançadae o
princípioda igualdadefoi profundamente
valorizado
. Também
houvemudanças
físicassignificativas.A novaadministração
encontrava-se
numa paisagemfísica que havia sido traçada para manteras pessoasseparadas
. O projetode integraçãofísica operougrandes
mudançasno ambienteconstruído
, particularmentena principalcidadedo país, Joanesburgo
, o motoreconômico
e cultural da África.
Joanesburgo
AGORA
, umaexposiçãoparaa 5ª BIA- BienalInternacionalde Arquiteturae Designde SãoPaulo- investigacomo, nos
primeirosdezanosde democracia
, o governo
, o comércioe a sociedadecivil mudaramde rumos, remodelando
sua cidade.A BIAnos
proporcionou
umaoportunidade
de refletir sobreessasenormesmudanças
.
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Joanesurgoé de longea mais novacidadena exposiçao etrópoles.O ourofoi escoberto
em 1886.A cidadecresceurapidamente
de
3.000 mineiros,em 1887,para 250.000pessoasem 1914,e 3,2 milhõeshoje.A segregação
é tão velhaquantoa própriacidade.As
primeirasremoções
forçadasocorreramem 1903,depoisde umaepidemiade pestebubônicana Localidade
Coolie,umafavelapróxima
ao distrito central de negócios(DCN)
. Todosos moradoresnegrosda localidadeforam transferidospara Klipspruit, a mais de dez
quilômetrosde distância,hojepartedeSoweto.Em1913,os negrosforamimpedidos
de possuirterras.Coma Revoltade Rand,em 1922,
sindicatosmultirraciaisforamproibidos.Em1948o governo
formalizoua políticadoapartheid
, exigindoqueas diferentesraçasvivessem
separadamente,
comconseqüências
devastadoras.
Permitiu-sea africanosviverememJoanesburgo
apenastemporariamente,
comseu
direitode permanência
definitivosubmetidoa umacolchaderetalhosdeterritóriosinviáveiscriadospeloregimedoapartheid.Osnegros
foramalojadosem cidades-dormitório
situadasatrás das colinas,a dezquilômetrosdo centroda cidade,ondeos brancosnãopodiam
vê-los.A mudançamaisfundamentalprovavelmente
foi em nossaconcepção
de cidadania:da discriminaçãodo apartheid
, mudamos
para um modelode sociedadeinclusiva. Comesta mudançanas percepções
de propriedade
da cidadevieramimensasmudançasna
paisagemfísica, assim comoas mudançaspolíticasmanifestaram-se
no espaço.Governo
, comércioe sociedadecivil foramtodos
desafiadosa redefinirsuasposiçõesna sociedade
e suasmanifestações
na paisagernfísica.
Nossaparticipaçãonestaexposição
é motivadaporcontarumaestóriamuitoparticularsobrepessoas
e suarelaçãocoma sociedade
ea .
paisagem,refletidana arquiteturae nasestruturasda cidade. Umarevolução
pacíficaocorreunosúltimosdezanos, integrandopoucoa
poucoumasociedadeanteriormente
muitofragmentada
; Joanesburgo
cresceue transformou-se
no motoreconômico
da África.Alinhada
comtendênciasurbanasinternacionais,
Joanesburgo
experimentou
, a partirda décadade 1960, umlentomasconstanteêxododoDCN:em
1959foi criadaRandburge dezanosdepois,Sandton
. Essasduasáreas,juntamentecomoutrospequenos
centros
, cresceram
comocentros
separadosde negóciose comérciovarejista. Sandtoné atualmenteo centrocomerciale financeiroda África.Ao final do apartheid,
Joanesburgo
emergiucomo uma cidade multinodal.Joanesburgo
AGORA
retrata as atuais intervenções
nos múltiploscentrosde
Joanesburgo.
O centrooriginal, o DCN
, deteriorou-se
rapidamente
a partir de meadosda décadade 1980.A criminalidadeintensificou-se
e negóciosque não haviamse mudadoparao norteaté 1994, partiramrapidamente
. Em 1997, o imposto-base
no DCNencontrava-se
bastantedesgastado
, criando uma crise financeiracrítica para o centroda cidade. Os limites metropolitanos
de Joanesburgo
foram
corrigidosem2000paraabsorvera riquezadossubúrbiosdonortedacidade.Ogoverno
tambémpôsempráticaumconjuntodeprogramas
paraestabilizaro declíniodo DCNe reabilitaros centrosdosdoisprincipaisdistritosda cidade,Soweto
e Alexandra
. A revitalização
doDCN
progrediulenta mas seguramente
a partir de 1998.O governoe as grandesempre
sas estãotrabalhandojuntos para promoveruma
abordagemunificadados problemasda cidade. A políticaoficial é fazerdo DCNum centroempresarialparapequena
s, médiase micro
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s fotografias de ettina Andrag, RobertR1c e os
a
, uma inova ora
administração
voltadaparaa ampliaçãodo acessoà educaçãoterciária, documentam
estelugar coloridoe vibrante.
Kliptowné o centrotradicionalde Soweto
, próximode ondemuitosdos intelectuaisnegrosviveramduranteo apartheid. Em 1955 um
localdecertaformasemcaracterísticas marcantesserviuparaacolhero Congresso
das Pessoas
, queredigiua Cartada Liberdade
, um
documento
delineandoos objetivosdo Congresso
NacionalAfricano(CNA)e na qual a constituição agorase baseia. Em2002o governo
local lançouum concursopara construirum monumentona Praçada Liberdade
. O StudioMAS
, um escritóriode desenhourbanoe
arquiteturacomsedeemJoanesburgo
, foi o vencedor
. Suavisãofoi a de nãoconstruirum monumento
. Emvezdisso, desenvolveram
uma
visão para disporestruturasque incorporassem
os princípiosda Carta da Liberdade
: uma escolaprimáriarepresentando
o direito à
educação
; habitações
, pontes,estradas, lojas, centroscomunitáriose praças que incorporassem
o direitode ser alojadodecentemente
,
comconfortoe segurança,e o direitoao livrecomércioe à locomo
ção. Parasupervisionar
essaamplavisão, os arquitetosdo StudioMAS
foram indicadosnão apenaspara projetaro museu, mas tambémcomourbanistase gerenciadores
do projeto, responsáveispor
supervisionar
a revitalização
completadeKliptown
. Apósumsólidoprogramade participaçãocomunitária
, a Praça da Liberdade
, quando
.
concluídaem2005, seráo primeirocentroformalde Soweto
Alexandra
, umdistritodensamente
povoado
situadoao ladode Sandton
, foi considerado
ingovernável
nosanosda luta contrao apartheid
.
Em 2000 a renovaçãodo distrito tornou-seum projeto presidencial
, destinadoa aliviar as pressõesda pobreza
, criminalidade
,
superpopulação
e falta de serviços
. OProjetode Renovação
Alexandra
contratoudiversos arquitetos
, urbanistase outrosprofissiona
is para
realizareste plano. NaequipetambémestãoseteOficiaisComunitários
de Ligação
, OCL
, contratadosparafacilitar a comunicação
dos

02 ALEXANDRA,
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DEJOANESBURGO
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RICl-l.
.

ifer_entesprojetosa_os
membros
da comunidade
. OsOCLasseguram
queo ciclodecomunicação
circuleemambosos
entid~s
, da comunidade
paraos arquitetose vice-versa.Esteprojetode doisbilhõesde randstenta levarordem
roteçaoe segurançaa u_m distrito historicamente
densamente
povoado
comproblemas
socioeconômicos
crônicos
'.
~anesburgo
AGORA
tambemsevoltaparaoscentroscomerciais
do norte ondeboaparteda classemédiada cidade
ive e pass~seute~po livre.MonteCasino
, umcassino
-shoppingneoto;cano
extremamente
popular
, projetadopela
entel Arquitet?s
, foi modeladonasfórmulasescapistasaperfeiçoadas
em LasVegas.As onipresentes
colunasde
soporp~eench1das
com arnia, apresentando
técnicasde pintura, preparamo palco para este modernomundo
~diterraneo
em_Monte~a_s1no
. O estilo neotoscano
tornou-seum arquétipo
, que muitascasasrecém-projetadas
Hilfffiíllll 11 • 1 , 1 lil 1 • ,H[lliI:f.fil 1 , , • • lfffi[;Iif.Hif.11
·
· , õesda classemédiana cidade.
OArcoMelrosebaseia-senumsistemaeuropeude rua
abertacomserviços24 horas
, ondeos usuáriospodem
rabalhar
, dormir e se divertir - uma raridadeem
oanesburgo
. OArcoMelrose
cria esseambienteidílico
pós-moderno
, construído sobre um estacionamento
subterrâneo
detrêsandares
, paramantera maioriados
carrosforadocampovisual, e cercado
porummuroalto.
Suas duas entradassão vigiadas por guardasde
segurança.
Esteprojeto·nclu·

05

,;~
~º~·es~:i{!

comandadas
pelaOsmon ange rqu,tetos
. st, os cuturaisest,muantese inovaoresvem
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ensaiofotográficodocumentaa fusão,pelajuventudeda cidade, dasinfluênciasdo hip, urbana, pan-africanae negro-americana,
que
misturaas modasperiféricase dos bairros.Esteensaiofotográficomostraráa grandeexperiência
urbanade Jozi, um nomedadoà
cidade por seusjovens, em um de seus locaisfavoritosde encontropara dançar, um shoppingchamado"the Zone". A músicada
juventude,kwaito, podeserouvida. Kwaitotem suasraízesno hip-hopnegro-americano
, fundidocomo jazzdeSophiatowne letrasque
utilizammuitasdas 11 línguasoficiaisda Áfricado Sul.
A exposição
tambémexploracomoo passadoé lembrado.GoldReefCityé umempreendimento
comercial.Dentrodessecomplexo
maciço,
pode-sefazerapostasnumambienteda décadade 1890, andaremumamontanha
-russanumparquetemáticocriadoemtornode uma
autênticaminade ourodo século19, umhotelemestilovitorianoe o MuseudoP1partheid
, queregistrao passadodo apartheid
. Omuseu
foi oferecidocomoumaconcessão
ao conselhodojogo, paradevolveralgoà comunidade
, paraqueassimo GoldReefCitypudesse
obter
sua licençade jogo. JeremyRose
, o arquitetoque liderouo projetode quatrofirmas, situouo edifíciode tal modoqueo visitantenão
conseguisse
ignoraro cassinoe o parquedediversões
; porémissonãofunciona, excetopelosgritosdeexcitaçãoouvidosa curtadistância
quandoa montanha
-russadesce verticalmente
de umaaltura de cincoandare
s. Essecomplexo
multifacetadopertenceaosirmãosKrok
que, originalmente
, fizeramfortunacomcremesparaclareamento
de peleusadospormulheresnegras
.
Joanesburgo
AGORA
tem umaáreade informação
detalhadaondeo visitantepodeler mais sobreJoziemumtípicoambientesul-africano.
Joanesburgo
AGORA
teve curadoriade HenningRasmusse MeredithRandall.A exposi
ção foi projetadapor ThorstenDecklere Anne
Graupner.
A Universidade
Witwatersrand
e muitos de seusprincipaisacadêmicos
, incluindoLindsayBremner
, apoiaramo projeto
.
MeredithRandalle HenningRasmu
ss

1

Sociópolisé um projetoda GeneralitatValenciana,promovidopeloConselhode Bem-E
star Sociale pela Funda
ção BienalValenciana.
Seuobjetivoé o desenvolvimento
de umcomple
xo habitacionalcompostopormoradia
s, equipamentos
sociaise serviços urbano
s, emque
se realizempropostasarquitetônicas
orientadasparaconstruirum habitatsolidáriode alta qualidade
.
Oprojetoé dirigidopeloarquitetovalenciano
VicenteGuallart.Eleconvidou12equipesdearquiteturaparaparticipar desteprojeto.Essas
equipesse destacaram
pelotrabalhoem investigações
e propostasarquitetônicas
avançadas.
Ocomplexo
estálocalizadonosarredoresda cidadedeValência
. O planodiretorse desenvolve
a partir do conceitode hortulus, o jardim
habitadomedieval
, emquea moradiaestádiretamenterelacionadacomo entornonaturalprodutivo
, rico em matizes,odorese sabores
.
Todoo complexo
é cercadoporumcircuitoesportivo
. Partiu-sedopressuposto
quea rua setransformenumapistadeatletismo, umlugar
paralazere parao encontroentrepessoasde diferentesgerações
. Umlugar ao qual se podechegarandandoa pé ou de bicicleta, ou
com"clubcars".

Ostrêseixosemtornodosquaisse desenvolvem
osprojetos
são:
1 Interaçãosocial: as moradias
, equipamentos
e espaçospúblicosdevemfomentara relaçãoativa entreseushabitantes.2 Hibridação
coma natureza
: as moradiase os edifíciosdevemproporuma novarelaçãocom a natureza
, que a incorporecomoparte do projeto.
3 Tecnologias
da informação.
Asmoradiasdevemresponder
às novascondições
funcionaise habitaciona
is geradaspelaincorporação
das
novastecnologiasnosambientesdomésticos
. Osedifíciosdevemutilizar materiaise soluçõesconstrutivasavançadas
, que possamser
executadas
dentrode umaeconomia
da moradiasocial, semrenunciarà excelênciaespacial,formale funcional.
VicenteGuallart

Créditos:Projetoparaum habitatsolidário/ Promotor:
2ª Bienalde las Artes. Laciudadideal.
Umaproduçãoda GeneralitatValencianaidealizadapor ConsueloCiscarCasaban/ Diretor:Luigi Settembrini/ Comissário
: Vicente
Guallart/ Arquitetosconvidados
: Abalos&Herreos
, GregLynn, FOA
, ManuelGausa
, TorresNadai, SogoArquitectos
, DuncanLewis, Willy
Muller, Eduardo
Arroyo
, MVRDV
, FrancoisRache
, Toyolto, VicenteGuallart./ Jovensarquitetosvalencianos:
lnesTabar
, VeraCuenca
, Nacho
Fos, EsterPonsy JuanJoséTuset./ Produtor
: TomasRuiz/ Produtorexecutivo
: AriadnaCantís/ Coordenação
Geral: MargaritaFlores.
Sociópolis,
um projetopromovido
pelaConseller
ia de BienestarSocialde la GeneralitatValenciana.
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03 CONCEITO-DIAGRAMA
DEESTUDO
DASATIVIDADES
ENVOLVIDAS
NOESPAÇO
DOBAIRRO
E DACASA

MI CASAES MI BARRIO
, MI BARRIO
ESMICASA
Diagrama conceptual .
Cada vlvlenda se transforma Incorporando o rechanzando funciones
de los equlpamlentos y servidos que Incorpora su mismo lnmueble.

La suma de equlpamlentos y servidos comunes
deflnen una nueva nueva vlvtenda compartida a escala de barrlo

1

PETR
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1

A Brasilconnects
, atravésdo ProjetoPeriferiaSP,compartilh
a coma ZonaSul paulista novas propostas - oficinas, interven
ções urbanas,
mostras- e proporciona
intercâmbiose vivênciasdo proce
sso cultural comoum todo:aprendizagem
, produção, fruiçãoe distribuição.
Iniciativa para a transformaçãocomunitária
, seusobjetivosbuscama valorizaçãoe o incentivoà produçãolocal, a avaliação das
necessidades
sócio-culturais
e a geraçãode renda.Éo espaçoda cidadania,do reconhecimento
e doconhecimento
quemobilizao desejo
maiorda comunidade
: sua reconciliação
social.

AEducação
peloOlhar!
A configuração
arquitetônicadascomunidades
do CapãoRedondo
é, emsua maioria, edificadacomtijolo baiano,feito de argila. Olhare
sentir esta geografiaurbanaorientao muralcerâmicoondeforamgravados100 perfis nestemesmomaterial, repensando
a relação
homem/abrigo.
O mural nãotem a pretensãode retratarfielmenteas pessoasque, gentis, cederamos seusperfis; os retratosforam
desenhados
individualmente
, rompendouma possíveluniformização
plástica,em favor de uma atitude multifacetadae de um olhar
diferenciado
sobreaquelarealidade
. Oritmovisuale cromáticodestapaisagem- cenáriomotivoua autonomiadaspeças,quepodemser
dispostasde diversasformas, enquantonãoacontecesuafixaçãodefinitivacomoobrapública:retornaros retratosa seuscidadãos
. Só
assima obracompleta-se
enquantoprojetoestético, educativo
, social.
HélioVinci
ArtistaPlástico
SérgioPizoli
Curadordo ProjetoPeriferiaSP
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Confrontado
comumarealidadeurbanacadavezmaiscomple
xa, transformadapordiversosfenômenos
instáveis,o arquitetoprecisarever
a práticada arquitetura.
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O surgimentode situaçõesincontroláveisexigeque o arquitetoutilize novasferramentasde trabalho,ferramentasestas destinadas
a favorecernovasalternativasarquiteturais
. Nestascondições
, os termos "auditoria, diagnóstico
, avaliação
, estratégias,táticas"
passarama ser utilizadoscorrentemente
em arquitetura, para qualificar a abordagemda análisee da compreensão
necessáriasna
umaquestãode se reconsiderar
o terrenode intervençãodo arquiteto.
criaçãode um projetoarquitetural.É, portanto, verdadeiramente
Tomando
comopontode partidao conjuntode situaçõesde indeterminação
e de deslocamento
existenteno meiourbano,agrupadossobo
tema de "entre-deux"
, o Grupoe2, grupode jovensarquitetos
, decidiuorganizarum concursointernacionalsobrea condiçãourbana
(e2-contest)
, como objetivode permitira equipesdo mundotodoreagire proporintervenções
urbanasde umanovaordem, segundosuas
própriaspreocupações
e visãopessoaldo "entre-deux"
.
Permitindoumatotal liberdadesobrea escolhadaszonasde pesquisa
, a exigênciado concursoestavavinculadaao desenvolvimento
de
umadiligênciacoerenteindodesdea leituraprecisadoterritórioe de situaçõesdeterminadas
até umaproposição
arquiteturalabrindoos
camposestabelecidos
da arquitetura
. A propostaprincipalé apresentaralgunsprojetosdesseconcurso,selecionados
pelasuaabordagem
e coerênciacomestedesejode ampliaçãodosdomíniosda arquitetura.
Apresentação
do Grupoe2: jovensarquitetose urbanistas quedesenvolvem
seustrabalhosa partir da investigaçãoda condiçãourbana,
a fim de elaborarnovasalternativas de acordocoma realidadeinstávele complexadascidadesde hoje.
OGrupoprocuradefinirseupróprioterrenode práticae de pesquisa
, colocandoem ação, atravésde sua diligênciabaseadana abertura
e mestiçagem
dosdomínios,novascondições
de visibilidadeparaa jovemgeraçãode profissionaisde urbanismo
. Depoisde concluirum
projetosobreosespaçosresiduaisda aglomeração
parisiense
, o Grupoe2 decidiuconduziro projetoe2 a um nívelinternacional
, a fim de
difundirseuinteressesobrea condiçãourbanae as questõesquedelaemanam.
O projetoe2 engloba:o concursointernacional(e2-contest)
; a realizaçãode um livro sobrea temáticado "entre-deux"(e2-book);e uma
exposição
itinerantepermitindoa divulgaçãodosresultados(e2-expo).
OGrupoe2 é compostoporJacquesCadilhac
, CédricCornu,ChristophePoussielgue
e AntoineSantiard.
http://www.groupe-e2.com
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SobreArquitetura
e Engenharia
Civile a BienalInternacional
deArquitetura
e Design
deSãoPaulo
Desdeo seuinício, em 1998, a BienalIbero-Americana
tem incentivadoumdebateabertoentreprofissionaisda AméricaLatina, Portugal
e Espanh
a. Foicriada para permitira troca de pensamentos
e códigosde condutaa seremestabelecidos
, o quepermitiriaumapolítica
cultural ibero-americana
a ser formadaemtorno do tema da arquitetura. Nestecontexto
, paísesibero-americanos
formariam, assim,
umaforça unida para defenderprincípiosculturaiscomuns,assimcomoas prioridadesem suassociedades.
A criaçãode estruturase
redesde interessescomunsé essencialparaa construçãode umterrenocomumde culturaarquitetural.Participarde um eventocomo
a Bienal Internacionalde Arquiteturae Designde São Pauloimplica na aberturade um debatepara disseminaros objetivose a
continuidadeda BienalIbero-Americana
, queabrange
: a I Bienal, Madri, 1998; a li Bienal, Cidadedo México
, 2000;a Ili Bienal, Santiago
do Chile, 2002;incluindoa IVBienal, a serrealizadaemLimaem2004. Esteé umgrandeeventoe umagrandeconquistaa serrealizada
m m enho elas ins i i comearam ssa iniciativa há seisanos.

Ao longodosanos, a BienalIbero-Americana
tentoudefenderquea arquiteturafossevista comoum ato criativo, dignade ser aceitae
reconhecidainternacionalmente
, nãoapenasdevidoao seu progresso
, mastambémpor causada qualidadeda maioriados edifícios
projetadospor arquitetosibero-americanos.
A Biena1 1bem-Americana
desempenhou
um papelimportantenesseprocessode expansão,
em termosdo atual prestígiodesfrutadopela arquiteturaibero-americana
no cenáriointernacional.Realizara Bienalpossibilitouque
formasarquiteturaispropostasfossemconhecidase códigosde condutafossemsugeridosentreum grandenúmerode arquitetosque
estãoaltamentee competitivamente
treinadose muitobeminformadossobreas tendênciasatuais. Paranósé umahonraparticiparde
um eventocomtal magnitudecomoa BienalInternacionalde Arquiteturae Designde SãoPaulo, um dos mais importantespontosde
encontrointernacionaispara a apresentação
de trabalhos,publicaçõese projetosselecionados
, assimcomopara a documentação
do
panoramaibero-americano
emergente.Semdúvida, esteeventoé de máximo interessepara quese conheçae se reflita sobrea atual
arquiteturaibero-americana.
GerardoMingoPinacho
Presidente
da ComissãoOrganizadora
BienalIbero-Americana

1

O Nomads.usp
, Núcleode EstudossobreHabitaçãoe Modo
s de Vidada Universidade de São Paulo, coordenado
peloProf. Dr. Marcelo
Tramontano
, buscaentender
, analisar e produzircritérios que visam repensar o desenhodos espaços da habitação contemporânea
,
considerando
sua históriarecentee as transformações
ocorridasnos gruposfamiliares - a partir da chamadaRevolução
Industrial
européia-, e suasatuaistendênciascomportamentais
. Envolvendo
alunosde graduação e de pós-graduação, alémde professores
de
diversasinstituiçõesnacionaise estrangeiras
e parceirosexternos
, o Núcleotemdesenvolvido
vários trabalhossobrecritériosderedesenho
dos espaçose do mobiliáriodoméstico
, propondo
, além de novasestruturasespaciais, a elabora
ção de um repertórioconstrutivoque
priorizepreocupações
de cunhoambiental.Assuntoscomoa influênciadas novasmídiasno espaço doméstico
, a inclusãodigital da
populaçãode menorrendae o desenhode interfacesmultiusuáriossãooutrosobjetosde interesse.Igualmente
, o Nomads
.usp tem se
dedicadoa mapearas principaismodalidades
habitacionaismetropolitanas
, tomandocomoreferênciaprincipala metrópolepaulistana,
atravésde análisesqualitativase quantitativasnãoapenasde seusespaços
, mastambémda evoluçãodoshábitosde seusmoradores
.
Nestesentido,edifíciose conjuntosdeapartamentos
e flats, conjuntoshorizontais
dehabitação
, abrigandopopulação
detodasas classes
sociais,constituemobjetodos estudosem cursoe de outros, já concluídospelo Núcleo
, concentrados
em três linhas de pesquisa:
HabitaçãoMetropolitana,
Habitaçãoe Virtualidade,e Habitaçãoe Ambiente.Umavisãomaiscompletadas linhasde pesquisado Núcleo
e deseuspesquisadores
encontra-se
disponívelemseusite: http://www
.eesc.usp.br/nomads.
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Leite+Brooke
Arquitetos
Associados
e Biselli& Katchborian
Arquitetos
A Prefe
itura de Mauávai realizarumasérie deobrasna cidade, quedeveconsumircerca de R$ 15 milhões.A maiorpartedosrecursos será
destinadaparaumanovaetapade requalifica
ção da áreacentral.Trata-seda raraoportunidade
no Brasilde desenvolver
um conjuntode
projetosurbanísticos
e arquitetônicos
de grandeescala, no intuito de requalificarurbanisticamente
o centrohistóricode nossascidades.
Resgatando-se
um projetooriginal de VilanovaArtigasde 1975, visandoa regenera
ção urbanísticade Mauá, procurou-se
desenvolver
um
conjuntode intervenções
públicasde carátercomplementar
, valorizandonovamenteo uso coletivodos espaço
s urbanos
: intervenção
urbanísticae biblioteca
, na áreacentral, Complexo
Esportivo
e Parquedo Paço.
A intervenção
na áreacentralpropõeumbulevarelevadosobrea ferrovia,conectando
osdoisladosda cidadee integrando
asestações
detrem
(CPTM)
e ônibusmunicipale regional(EMTU)
. Estebulevarelevado
, alémdeelemento
catalisador
, comportará
aindaa BibliotecaMunicipal.
Onovotraçadopermitiráa integraçãoentreas regiõesalta e baixano principalcentrocomercialdo município
, quesãodivididaspelalinha
ferroviária
. Asmudanças
viáriastêmo objetivodefacilitar o acessode pedestres
e unificaro comércionosdoisladosda cidadee, comisso,
impulsionara atividadeeconômica
tambémna regiãodo bairroda Matriz. As intervenções
viáriascomeçampelaAvenidaCapitãoJoão, no
trechoentrea RuaQueirósPedroso
e o novoviaduto.Nestaáreaseráconstruídoumcalçadão
, queestaráligadoà Praça22 de Novembro
,e
otrânsitopassará
sobo pisoa serprojetado.
A novapistaficaránomesmo
níveldalinhaférrea.Sobre
o bulevar
, surgiráa novaBiblioteca
Municipal.
A propostada edificaçãodestaestruturaé facilitar o acessodo públicoà pesquisae às atividadesculturais. Paraisso, serãoconstruídas
áreasadequadas
paraestudos
, exposições
, entreoutrasmanifestações
artísticas. Esteprojetoteveorigemna primeiragestãodo prefeito
Oswaldo
Dias(1997-2000)
, coma criaçãodo CentroVivo, quejá previaa construção
de um bulevar.Noentanto,ele passouporadaptações
parase adequarà atual estruturadestaárea.O CentroVivoresultouna construção
do calçadãoda AvenidaBarãode Mauáe da RuaRio
Branco,na reformada rodoviária
, coma integração
tarifáriadotransportecoletivomunicipal
, e na reconstrução
da Praça22 de Novembro.
A
açãoseestendeu
coma criaçãodoShopping
Popular
, queorganizou
o comércio
informalnocentroe, maisrecentemente
, como funcionamento
de
umnovosistemaviárionestalocalidade.Essasúltimasobrasforampossíveis
graçasa umaparceriada prefeituracoma iniciativaprivada.
OComplexo
Esportivo
sedesenvolve
emdoisblocosligadosporumamarquisedeconcreto,
ondeestãoas salasdeusomúltiplo.Noblocomaior
estáo ginásioparatrês mil pessoas
sobestruturametálicae estruturapré-moldada
deconcreto
. O blocomenoré composto
peloconjuntodas
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embrisedemadeirade
e fechamento
se deconcreto
comumamarqui
e recreativainfantil.Esteblocosecomplementa
piscinas semi-olímpica
doPaço queliga, através
o Parque
Esportivoseimplementa
e deapoio.JuntoaoComplexo
estãoossetoresadministrativo
, onde.
reflorestamento
,a
O paisagismo
Esportivo.
Complexo
e
Municipal
Teatro
,
Fórum
,
Prefeitura
públicos
equipamentos
vários
os
,
de suasmarquisesmetálicas
,
densidade
alta
e
média
,
baixa
de
: vegetações
devegetação
, cria um mosaicodefaixas complementares
partir de umaquadrícula ortogonal
ção infantil, lago, etc.
áreasde lazere recrea
gramados,
,
da prefeitura
deHabitação
pelaequipetécnicadaSecretaria
socialdesenvolvido
coletivadeinteresse
habitação
de
sistema
o
ainda
Mostra-se
da
parte
por
técnico
gerenciamento
um
de
, atravésde um protótipoescala1:1.A idéiaé, a partir
baseadoem placasestruturaisde isopor
tenhaacessodiretoà autoconstrução.
, paraquea população
acessíveis
a preçosextremamente
, colocarestesmateriaisnomercado,
prefeitura
, alémda semprenecessária
públicos
dosespaçosurbanose equipamentos
Enfim, trata-sede exporum conjuntode idéiasde valorização
, podemresgatar
público
poder
do
parte
por
arquitetônico
critério
de
senso
comraro
habitaçãocoletivade interessesocialque, desenvolvidas
"cidadeparatodos".
a perdidaqualidadeurbanade nossascidades.Fazera tão desejada

Fichatécnica:
ção:CláudioScalli.
deHabita
; Secretário
: ValdeirRibeiro
deObras
Dias; Secretário
: Oswado
: PrefeituradoMunicípiodeMauá/ Prefeito
Cliente
, 2002, Maria
, SãoPaulo
, 2002, ManicaBrooke_FAU-Mackenzie
, 1991; DoutorFAUUSP
Autoresdosprojetos:CarlosLeite_BelasArtes,SãoPaulo
1984.
,
Paulo
ie
São
,
Katchborian_FAU-Mackenz
, 1984,Arthur
SãoPaulo
Biselli_FAU-Mackenzie,
6.309,17m1 /
Esportivo:
doComplexo
: julho2002[início]/Áreaconstruída
daconstrução
Local:Mauá,SP_Datadosprojetos:março2002_Data
1
2.200,00m1
dabiblioteca:
,00m / Áreaconstruída
11.500
elevado:
dobulevar
98.600,00 m1 / Áreaconstruída
doPaço[paisagismo]:
ÁreadoParque
técnica:
Equipe
Vargas/ Projetoviário:Geométrica
: TaísCristinada Silvae ThaisMonteiro
e DanielleSpadotto/ Estagiárias
: CristianeRodrigues
Arquitetas
Engenharia
Emplatec
Engenharia/Projetodeestruturase complementares:

1

Mogidas Cruzes,cidadeda regiãometropolitanade SãoPaulo,vemdesenvolvendo
planose projetosurbanosquevisamà melhoriada
qualidadedo ambienteconstruídoe da vida doscidadãos
, valorizandoa sua identidadee a memóriasocioespacial.
Prioritariamente
,a
novasintervenções
estão dispostascomoespaçosde sociabilidade
, com o firme propósitode se consolidaremcomoelementosd
modernização,
confortoe segurançaparaa população.Osnovosespaçosconstruídos
têm a finalidadede adquirirumaconcepção
formal
por meiode contornosque remetamaosconceitosde clareza, solideze precisão
, permitindoassimilaçãoe comunicaçãourbanamai
imediata.Noque tange às políticasurbanas, as principaisaçõesestãopautadas
, por um lado, na modernização
das normase dos
instrumentosde ordenamento
do solourbanoe, poroutro,na requalificaçãodo corpotécnico,objetivandoatenderà dinâmicada cidad
anteos novosdesafiosimpostosà sociedadecontemporânea
. A essasações, somam-seas redesde produçãoqueincorporamas nova
tecnologias,pressupondo
a definiçãode metasquegarantama sustentabilidade
socioeconômica
, ambientale cultural do município.O
programase projetosimplantadose previstospelaadministraçãomunicipaltêm adotadometodologias
que, prioritariamente
, destacam
o enfoquetemporale espacial,situandoas relaçõeshumanasnos contextosselecionados
. Assim, as metodologiasque vêm send
adotadasparaas diversasaçõesurbanasprocedemprimeiramente
de umaavaliaçãobaseadana percepçãoe apreensãodosespaço
da cidade,paradepoisaliar aoscritériosqualitativos,os critériosquantitativos.
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1

Piracicabasitua-senocentro-leste
do EstadodeSãoPaulo.SurgiunoséculoXVIII, do rio quelhe batizoue marcousua históriae cultura.
A orlaurbanadorioé permeada
de memória
, traduzidaemarquiteturase paisagensmemoráveis
(comoo célebresalto), quetornamaquele
trechocentralda cidadeum potencialparqueurbano.Ali, a elaboração
de projetosintegrados
é prerrogativa
quasenatural.Estesprojetos
vêmsendopossibilitadospela prefeiturahá dois anose constituem-se
em: Memorialà República
, ZooAquarium
, Engenhoda Ciênciae
ProjetoBeiraRio, queintegraterritoriale conceitualmente
os demais
.
Memorial à República - Projetovencedor
deconcursonacionalrealizadopelaprefeiturae IAB(InstitutodeArquitetosdo Brasil)paraum
equipamento
em memóriaaosvaloresrepublicanos
; iniciativainspiradana deferênciaa Prudentede Moraes
, primeiropresidente
civil do
Brasil, queatuouemPiracicabae tornoua cidadepólorepublicano
aindana vigênciada monarquia.
ZooAqua
rium- Complexo
educacional-ambiental
comzoológico,aquário, borboletárioe viveiro, dentreoutrosprogramas
, ondelaze
interativoe didatismomesclam-se
pormeiode "células"de visitação;seucaráterde conservação
ambientalreforça-sepelaárea,entre
os riosPiracicabae Corumbataí
.
Engenho
daCiência-O Engenho
Centralé umíconedacidadeefoi desapropriado
e incorporado
aopatrimônio
públicoem1989;partedocomplexo
recebeo projetodoMuseudeCiênciae Tecnologia
(Engenho
da Ciência)
, como temada energiaexpresso
na íntimaligaçãoda cidadecoma
agroindústria
canavieira
; o projetotraza questãoda intervenção
emsítioshistóricose da preservação
dopatrimônioatravésdenovosusos.
ProjetoBeira Rio- Integraos demais
, centralizando
, em suaformulação
, a relaçãorio/ cidade
; é um planode diretrizesparapolíticas
·
·
decunhoantropológico
e participativo
e gestadosoba óticado planejamento
ambiental.
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DO ENGENHO
DA CIÊNCIAPARAO ANTIGO
fNGENHO
ÀSMARGENS
DORIOP RACICABA

1

A partir dosanos1970, o paisagismocontemporâneo
brasileiropassa a rompercomtodas as regras. Influências do extei:.
ior mesclam-s
aosvelhosprincípiose formasdoecletismo
, queagorasãorevistas e incorporada
s. Mudan
ças radicais ocorremno país noâmbitopolítico,
administrativoe econômico
. Oprocesso
deurbaniza
çãoseconsolida
. Oespaço livreurbanoe privadopassa a ter caráterfuncional.Surgem
calçadõescomoo da Ruadas Flores(Curitiba), "plazas"bancadasporcorpora
ções, os "pocketparks", os parques temáticos comoHopi
Hari(SP), BeachPark(CE)e TerraEncantada(RJ).A revitalização de velhoscentrosurbanosocorreem grandescentros: Pelourinho(BA),
zonaportuáriade Belém(PA), ProjetoVivao Centro(SP), entreoutros. O surgimentode ONGsecológicasfavorecea criação de parque
comoo Mindu(AM),Cidadede Toronto(SP)e GlebaE (RJ), onderemanescentes
de mata nativa, manguee restingasão preservado
s
, o espaçolivre públicoé revalorizado
através d
valorizadospelamídiae pelapopulação
. Docentroà periferia, da periferiaà beira-mar
projetoscriadosporváriasempresasde arquiteturae paisagismo
, e projetoscomoo Rio-Cidade
(RJ)e Cidade
- Bairro(SP).
ProjetoQUAPÁ
Coordenação
: Dr.SilvioSoaresMacedo
Prof.TitularGPDA/AUP/FAUUSP
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O completare adaptaro restauroda Catedralda Sé representou
um desafioinédito: recuperar
, novosusos, no séculoXXI, uma Igreja
iniciadanosprimórdiosdo séculoXX, commisturade estilosdosséculosXIVa XVI(góticoe renascentista)
. Na ausênciade elementos
documentaissuficientesda concepção
original do arquitetoMaximilianoHehl, de 1912, a respeitode 14 torreõesnão executados
, foi
propostaparaelesumasoluçãode carátercontemporâneo
: executá-losem cristal azultranslúcidosobreestruturade aço, recuperando
apenasa volumetriaoriginal.Coma recusadestasoluçãoporpartedoCardeal,o achadoocasional
, sobentulhosda Catedral
, dedesenhos
de Hehlconsiderados
perdidos,permitiuo queantesnãoseriapossível:detalharelementoslevespré-moldados
de desenhogótico,como
empregode materiaise técnicasmodernos,
impostopela necessidade
de viabilizaçãoeconômica
, construtivae de prazosda obra,com'
estritaobservância
dasnormasinternacionais
de preservação.
Cuidadoso
restaurode elementos
artísticosagregados(esculturas
, talhas,
vitrais, mosaicos),limpezados pisos e paredesoriginais de mármore/ granito e do cobre das coberturas
, além de trabalhosde
estabilizaçãoestrutural, complementaram
as açõesde recuperação
, no contextode uma obra de grandecomplexidade,
eficaz e
rapidamenterealizada.Umprojetomodernode iluminaçãoespecialfoi concebidoe executado
, paraevidenciara qualidadeespacialda
arquiteturada Sée de seuacervoartístico.Ficouprevista,ainda,a instalaçãode um Museuda Catedral,em sua parteposterior
, como
elementoarticuladordas diversasleituraspossíveisde seuacervo(religiosa,artística, histórica),inclusiveas propiciadasporvisitação
públicaàs coberturas,permitindoumavisãoabrangente
da paisagemurbanacentral.Ficaráconsolidado,
assim,acimado papelreligioso
da Catedral,seucaráterde umadas maioresreferênciasurbanasArquitetoPauloBastos
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1

Londresé umacidadeque está descobrindo
uma identidadecontemporânea
por si mesma
, baseadano sucessoeconomico
, populações
inconstantes
e novasatitudesculturais.Desde2000tem também,pelaprimeiravez, um prefeitosupervisionando
a áreametropolitana
da
GrandeLondres
, comumapopulação
de cercade oito milhõesde pessoas.
A cidadevempassandopor um crescimento
econômico
há uma
década
, baseado
emsuasindústriasfinanceiras.Mesmocoma recentedesaceleração
dessecrescimento
, a cidadede Londres
e outrasáreas
importantes
aindacontinuam
comocentrosderiquezaabundante,
o quelevouaoaumentoda demandahabitacional
e dospreçosimobiliários
.
Diferentemente
das maiorescapitaiseuropéias,
sua população
estáaumentando,
cercade 10% nosúltimos15 anos, comum crescimento
similar previstoparaos próximos15 anos.Isto é tambéma inversãodo própriopadrãolondrinode diminuiçãode população,
quevinha
ocorrendo
desdeos anos1930.Essecrescimento
é motivadopelaimigração,quefez de Londresa capitalna Europacommaiordiversidade
•
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on res,comnovosempre
eiiêlimentosâealta âensidade,
enquantoa o ena aciona ri an1ca1ncen1voua consruçao e gran ese 11c10
culturais,comoa galeriaTateModern.EmLondres
essesmovimentos
tiveramefeitossurpreendentes
, porémvariados.Nodistritofinanceiro
conhecido
como"theCity", o podereconômico
manifesta-se
atravésde edifíciosnovose muitograndes
, inclusiveváriaspropostas
detorres
EmBankside
, umaáreahistórica- porémdegradada
- no ladosul do rio Tâmisa
, a presençada TateModerne de outrosinvestimento
culturaisdesencadeou
umaondadenovosedifícios,tantoculturaisquantocomerciais.
OThamesGateway
(Passagem
doTâmisa)
, umaenorm
faixa de antigasáreasindustriaisno lestede Londres,
tornou-sefocode amplosempreendimentos
, especialmente
novashabitações
,e,
assuntodeváriaspropostas
de planosdiretoresparanovosbairros,incluindoo localda proposta
deLondresparaosJogosOlímpicos
de2012
Osefeitosculturaisda riquezaincluírama expansão
, nosanos1990, da fama, dos preçose resultadosda arte contemporânea
britânica.
Tendência
essamarcadapelafascinaçãoporexcesso
, sensação
e espetáculo
, tantocomglamourquantoo seuoposto
, e coma rejeiçãod
idéiasconvencionais
de belezaoudecoroartístico.Naarquitetura
, a riquezalevoua umaprofusãoderestaurantes
, barese apartamentos
qu
celebramo luxo ao pontoda decadência.
As arquiteturascomerciale pública, influenciadasem parte pelo recenteboomglobal d
expressionismo
arquitetural,
tambémsetornarammaisespetaculares.
Umarecentedescoberta
da confiançano novovemocorrendo.
Nosanos1980, muitodo discursoarquitetônico
públicoera influenciado
pelas
declarações
ultraconservadoras
do PríncipeCharles
. RichardRogerse NormanFosteraindaeramvistoscomoperigosos
revolucionários
, isso
semcitar figurasmaisjovens,comoZahaHadid. NormanFosternãoconcluiuum edifícionovono centrode Londresaté o final da década.
AgoraFostere Rogers
comandam
a tendênciavigente
, práticasprolíferas
, contraas quaisas gerações
maisnovasdevemtestar-see definirse. Ointeresse
pelocontemporâneo
, combinado
comumapaixãopeloespetáculo
e peloseventos
, levouaoLondonEyee aosdesenhos
sinuosos
comaparênciaorgânicada prefeitura(o novogabinetedo prefeito)de Foster
, assimcomodo SwissRe, umanovatorreapelidadade "pepino
em conservaerótico".Hátambéma sérieanualde pavilhõesde verão, agoraem seuquartoano, dirigidospelaSerpentine
Gallery
. Essas
estruturasprovisórias
sãoencomendadas
a arquitetosinternacionais
de renome
, incentivados
a seremo maissurpreendentes
possível
, e que
sãoselecionados
deliberadamente
emfunçãodoimpactodelesna mídia.Emanosanteriores
osarquitetosforamZahaHadid,DanielLibeskind

e Toyolto; esteanoé OscarNiemeyer.
Ospavilhões
têmproposta
práticalimitada,alémdecriaremumlocalparaconversas
e festas.Oprincipal
objetivoé quefuncionem
comotrabalhosartísticosemgrandeescala
, e quecriemumeventoprovocativo
atravésdesuaencomenda
, projeto
,
rapidezdeconstrução
e mesmodeseudescarte
: comotrabalhosartísticos
, sãovendidos
a colecionadores
, quepodemreerguê-los
emoutros
locais.Esteé o maisdiretoe óbvioexemplode artevisualinfluenciando
as práticasda arquitetura,e um projetode enormesucesso:
os
pavilhõesexercem
umainfluênciana culturavisualde Londres
desproporcional
aoseutamanhorelativamente
pequeno
. Entretanto
osnovos
receptáculos
da arte visualsãoos própriosedifícios
. Umagrandepartedo CountyHall, o grandeedifícioeduardiano
, sededo governo
de
Londresaté 1986, foi assumidoporCharlesSaatchi
, o principalcolecionador
privadodopaís,e patrocinador
deartecontemporânea
, e agora
abrigasuacoleção.Essesespaçosmajestosos
, antessalasdedelegações
e câmarasde debates
, foramabertosparagrandesmultidõesno
iníciodesteano.Seusefeitosestãonosurpreendente
contrasteentreo mármore
e as superfícies
de madeiradelei doedifícioporumlado, e
da artechocantedeDamienHirste TraceyEminporoutro.Ovelhoedifícioe a novaarte, porém,tambémdividemumacertasimpatiasecreta
,
e fascinaçãocomumpelaostentação
e opulência.A experiência
híbrida, partearte contemporânea
, partebarrocoeduardiano
, é típica da
Londres
deagora.
As liberdadese atitudesda arte recentecontinuamtendoefeitona arquiteturacontemporânea
de Londres
, aindabastanteconformeuma
versãoconvencional
dohigh-tech.Porém
, umnúmero
crescente
deedifíciospeculiares
, muitasvezesresidências
exclusivas,
outras,projetadas
pelosarquitetosparaelesmesmos
, fertilizama malhaurbanacomidéiasem partederivadasda galeriade arte.Há, porexemplo,
uma
fascinaçãoporobjetose situaçõesencontrados
e nãoapreciados,
sejaa apropriação
da culturapopularporumaprática,comoFAT,
ou um
interessenas qualidadeslatentesde materiaisde construção
comuns,comomostrados
porSergison
Batese CarusoSt. John. Osprédios
luxuosos
dedeRijkeMarshMorgannaCentaurStreettambémsãorepresentativos
. Elesocupamumlocalpretensamente
semglamour,
próximo
a um viadutoferroviárioimensoque levaà estaçãoWaterloo,
e o tornamromânticocolocando
umjardim-tetopróximoà linhado trem, e
construindo
umaescâdarevestidadevidroencostada
naalvenariaremendada
doviaduto
.
Umpioneirodemuitasdessasatitudesé TonyFretton,
cujaLissonGalleryde1993criouumarelaçãoentreespaçodeartee vidacotidiananas
ruas, e quenãoavançoudesdeentão.Maisrecentemente
eleconcluiuumagranderesidência
particularnaTiteStreet,Chelsea
, cujaforça
residena astutadisposição
deunspoucos
elementos
- umajanela, umalareira,umtetoextraordinariamente
alto.Enquanto
isso,notrabalho
deDavidAdjaye
, a relaçãoentreartecontemporânea
e arquitetura
é explícita
, já quediversos
deseusclientessãoartistas.A DirtyHouse
, para
os artistasTimNoblee SueWebster
, apresenta
umexteriordecorado
comtinta pretaantigrafite,ummaterialqueé partedovernáculo
doduro
ambienteurbanonoquala DirtyHousesesitua.Nesteprojetoo statusdatinta oscilada necessidade
funcionalà escolhaestéticadesejada.
Comonaartecontemporânea
, glamoure antiglamour
estãopresentes.
Comonaarte,a concisão
doconceito
e desuaexecução
é vital.Comona
recente
artebritânica
, háumapromiscuidade
deinfluências.
A abordagem
altamente
seletivadeTonyFrettonpodeparecer
o opostodoecletismo
pós-guerra
do FAT
, masemsuasligaçõescomo estabelecido
e o não-comodificado,
elestêm maisemcomumentresi doquequalquerdeles
tem coma tendênciahigh-techvigente.Suaverdadeira
divergência
é típicada Londres
contemporânea,
comsuadiversidade
culturale física.
É tambémtípicoqueiniciativasculturaissejamfreqüentemente
criaçõesde empreendedores,
sejamhomensde negócios
comoSaatchi
, ou
organizações
culturaiscomoa Serpentine
, atuandocomumespíritoempresarial
ou emarquitetosindividualmente
, financiando
e projetando
suasprópriascasas.É surpreendente
queo CountyHall, antesumedifíciopúblico
, democrático,
sejahojeumcentrode mostrascomfundos
privados,e é característico
queos maisimpressionantes
novosmarcosda cidade- o London
Eyee o SwissRe- sejamambosresultados
de
te. s·d 1.r.i.si!aç_él.,S
,.,,
s,,,_,__
______
iniciativasdefundosprivados,
enquanto
a tentativadogoverno..J)ara
u,rn entoespetacula.rJ)._QQm
do_Milê.oio

_

07 e 08 ADJAYE
& ASSOCIATES,
THEIDEASTORE,
2001 2004.09 OSCAR
N1EMfVER.PAVILHAO
2003 DASERPFNTINF
GALL!:RY.
10 TIM
RONALDS
ARCHITECTS,
HACKNEY
EMPIRE
THEATRE.
11 SERGISON
BATES
ARCHITECfS,
PLANO
FSTRUTURAL
PARAO CENTRO
DE.BARKING.
12 ~ACCREANORLAVINGTON,
DIVERCITYPLANEJAMENTO
URBANO
PARA
A AREADESOl,THDAGFNHAM
13 WITHE.RFORD
\A/A1SON
MA"JN
ARCHITECTS,
CENTRO
DEDARTFORD
EVALEDOBAIXO
LEA.14FOSTf:.R
ANOPARTNERS
RENOVAÇAO
DATRAFALGAR
SQUARE..
15CARUSO/ST.
2001-2004.16SERGISON
BAH:SARCHITECTS
PAINT
FACTORY
JOHN
ARCHITECTS,
BRICKHOUSE,
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on rese umac1 a e com racocontrae centra1zao, emcontrastecomseuspo erosos1n 1v1uos, negociose outrasorganizações
.
Apesarda agendado governoagoraenfatizara importância
de edifíciospúblicos
, os investimentos
em grandeescalasão propostos
para
escolas
, hospitaise habitação.O prefeitode Londres
tambémtem enfatizadoa importânciado ambienteurbano
, coma transformação
da
TrafalgarSquareemáreaparcialmente
depedestres
, comoumexemplo.
Enquanto
isso, osprópriosarquitetos
estãoentusiasmados
emaplicar
suashabilidades
emalgomaisquedecoraras vidasdosricose famosos
. Portanto
, o desafioagoraé tomara criatividadefértil surgidanos
hedonísticos
anos1990e transformarissoem projetosdevalorpúblico
, seguindo
o exemplo
da BibliotecaPeckham
deWillAlsop,concluída
noano2000.DeRijkeMarshMorgan
estãotantoprojetando
prédiosdeluxo,quantotransformando
a EscolaKingsdale
nosul deLondres.
David
Adjaye
, paralelamente
aoseutrabalhocomartee moda
, estáprojetando
as ldeaStores
, umasériede bibliotecaspúblicasnobairropobrede
TowerHamlets
. Nesses
projetos
osarquitetosnãoperdemnadadesuavervee invenção, pelosimplesfato deseremestesparao públicogeral.
Também
hánovasexperiências
significativas
emhabitação
, comoa BedZed
deBill Dunster
, umademonstra
çãodeterminada
dosprincípios
de
sustentabilidade
em um novoempreendimento
habitacional
, quepodeser um modeloparafuturosempreendimentos
. Novamente
, utilidade
públicanãopodeserusadacomodesculpaparaserenfadonho.
Londres
passaporummomento
crítico, promissor
, masincerto
. Háotalentoe a oportunidade
paratrabalhosdesignificadomundialemergirem
nospróximos
anose paranovosmodelos
, quefocalizem
as questões
urbanasmaiscruciais,seremgerados
. Sóo tempodiráseessapromessa
secumprirá.
RowanMoore
Curador
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NNALIA
RICHES
& BARTI
GARIBALDO,
1-3 WHATCOTT'S
YARD
/ FOTO:
HELENE
&
INET19TONY
FRETTON,
THEREDHOUSE
/ FOTO:
HELÊNE
BINET.
20 ADJAYE
SSOCIATES,
DIRTY
HOUSE,
REFORMADO
ENTRE
NOVEMBRO
DE2001EOUTUBRO
E 2002.21 BILLDUNSTER
ARCHITECTS
ZEDFACTORY
LTD,BEDDINGTON
ZERO
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ENERGY
DEVELOPMENT
BEDZED,
22 ALISON
BROOKS
ARCHITECTS,
23 TONY
FRETTON,
THEREDHOUSE
/ FOTO
HELÉNE
BINET
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VXO,

21

1

Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
daUniversidade
Mackenzie,
SãoPaulo,SP
AlbertoBottie MarcRubininiciaramsuaatividadeem 1955.Colegasna Faculdade
deArquiteturada Universidade
Mackenzie
, elesintegram
a primeirageraçãode arquitetospaulistanossaídosdas entãorecémcriadasescolasde arquitetura
. O grandenúmerode obrasrealizadas
peloescritórioBotti & RubinemSãoPaulo, permitetraçar um percursoda trajetóriade seudesenvolvimento
, acompanhando
a evoluçãoda
cidade. Suaproduçãoé diversificada
, sendo
, inclusive
, responsáveis
poralgunsdosedifíciosmais importantesda cidade.Meioséculode
atividadeprofissionaldestacadae permanente
, sempreacompanhando
a evoluçãoda tecnologia
, é, semdúvida, motivode comemoração,
sobretudo
numpaíscomoo Brasil, ondeas constantesoscilações
da economia
geramumagranderotatividadedossetoresprodutivose dos
seusrespectivos
agentes.

CentroEmpresarial
Nações
Unidas
Datado projeto
: 1989_ Datada construção
: 2002_Local:SãoPaulo,SP,Brasil_Área
doterreno
: 32.367,00 m1
Áreatotal construída272.858
,92 m1

Centro
Brasileiro
Britânico
Datado projeto
: 1999_Data
da construção
: 2000_Local: SãoPaulo,SP,Brasil_Áreadoterreno:5.000,00 m1
Áreaconstruída:12.000
,00 m1

Hospital
Alemão
Oswaldo
Cruz- NovoEdifício
deInternação
Datado projeto
: 1995_Data
da construção:
2000_Local:SãoPaulo,SP,Brasil_Áreadoterreno:33.000,00 m1
1
Áreaconstruída
: 18.184,43m
184
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Curso
deArquitetura
e Urbanismo
daUniversidade
Federal
doParaná,
Curitiba,
PR,Brasil,
1967
Antonio
EliasAbrão,Fernanda
Morishita,
Adierson
Pazzinatto,
Joaquim
LuizCarvalho
Mafrae PedroPauloCoelho
{colaboração)
Projetode Revitalização
da PraçaOsório
Datado projeto:2001/2002
_Local:Curitiba, PR, Brasil_Revitaliza
çãoda Praça maiscentraldeCuritiba, comreorganização
e locaçãode
quiosquesde serviços sobumanovacoberturadenominada
Arcadasda Praça Osório.

Centrode DesigndoParaná
Datado projeto:2001/2003
_Local:Curitiba, PR, Brasil_Restauração
e revitalizaçãode umaantigaolariaàs margensda represado Rio
Passaúna
, paraabrigarumcentrode promoção
e fomentodo design.

Mobiliário
Urbano
Datado projeto:2002/2003
_Local:Curitiba, PR, Brasil_Projeto
de um novoSistemade MobiliárioUrbanoparaCuritiba, compreendendo
umafamília de 22 componentes
comoabrigosde ônibus, quiosquesde serviços
, lixeiras, relógios
, totensde informaçãocultural, totens
de multimídias,etc.
·
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Pontifícia
Universidade
Católica
doParanáPUCPR
- Blocodo Centrode CiênciasJurídicase Sociais
Datado projeto:2002/2003
_Local:Curitiba, PR, Brasil_Blocoparaabrigara áreade CiênciasJurídicasda Universidade
, compostode
áreaadministrativa,salasde aulas, auditóriose ambientesespecíficos
desta áreade ensinocomopequenos
tribunaise júri simulado.
Pontifícia
Universidade
Católica
doParanáPUCPR
- CampusLondrina
Datado projeto:2003_Local: Londrina
, PR, Brasil_Plano
Diretorparao novoCampusda PUCPR
no nortedo Paraná
.

Centro
Universitário
Positivo
- UNICENP
- BibliotecaCentral
Datado projeto:2001/2002_Local:
Curitiba, PR, Brasil_Comáreade 6.500,00 m1, atendea todasas áreasdeconhecimento
distribuídas
pelosoito níveisinterpostos
, queabrigamsetoresde acervoe consultas
.
Centro
Universitário
Positivo
- UNICENP
- Temploda Paz
Datado projeto:2002/2003_Local:
Curitiba, PR, Brasil_É o espaçodo CampusUNICENP
dedicadoà meditação e contemplação.
_A sua
localização
, comose estivesseancoradono lago central, e sua expressão
formal sugerema singelezae peculiaridadedo inusitado
espaço
. Oespaçoé eclético,ecumênico
, democrático
e principalmente
voltadoà promoção
humana
.
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CENTRO
UNIVERSITÁRIO
POSITIVO
UNICENP
- BIBLIOTECA
CENTRAL
D~lADOPROJETO:
2001/2002_LOCAL:
CURITIBA,
PR,BRASIL

1

Escola
deArquitetura
daUniversidade
FederaldeMinasGerais,
BeloHorizonte,
MG,Brasil,1980
Otrabalho
doarquiteto
resideemdoistempos.
Oprimeiroé o tempodo pensamento
e da realização
quandoas obrassãoconcebidas
, projetadas
e executadas
; estesmomentos
estãocheios
dememórias
, denecessidades
e dedesejos
e acontecem
nopresente
e na matéria
. Osegundo
tempoé umpoucomaisvago, elehabitao futuro,
aindanãoé textonemforma, é amigoda vontadequeo inexistente
temdeacontecer
, estálatenteemalgumlugardesconhecido
e a qualquer
momento
podetornar-sereal.
A saladoarquitetoJoãoDiniz na5ª BienalInternac
ionaldeArquiteturae DesigndeSãoPauloprocuravisitarestesdoisinstantesdiversosque
derepenteseaproximam.
Porumladoestãoas obrasrealizadas
, registrosfotográficos
da experiência
e dofazer; poroutro, especula
emtorno
do queaindanãoé, ou do quepoderáserarquitetura.A realidadedosprojetosexecutados
se completacomos modelos
tridimensionais
de
semipaisagens
e quase-edifícios
, objetose idéiasantevistasnumdiálogodepossibilidades
e experimentos
, de realidadee buscas
.
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Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
daUniversidade
deSãoPaulo,
SãoPaulo,SP,Brasil,1977
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
daUniversidade
deSãoPaulo,
SãoPaulo,SP,Brasil,1978
Oescritór
io Brasil Arquitetura
foi fundadoem 1979pelosarquitetosMarceloSuzuki
, Francisco
de PaivaFanucchi
e MarceloCarvalhoFerraz
,
todosformados
pelaFAU-USP
. A partirde1996passoua serdirigidoapenaspelosdoisúltimos, coma colaboração
e parceriaeventualdevários
profissionais
. Comocomplemento
aotrabalhode desenvolvimento
de projeto
s, queincluemprogramas
tão diversificados comoresidências
,
ambientes
deexposi
ções, indústriasouteatros
, criaram
, em 1986, a Marcenaria
Baraúna
, paraexecutarmobiliárioe objetosde madeiraque
tambémfazemparteda produção
doescritório.
Comváriosprojetosexecutados
, e outrostantosdesenvolvidos
e detalhados
, tendoparticipado
deváriosconcursos
nacionais
e internacionais
- algunscomsucessocomoa Recaracterização
do bairroGe_lbesViertel
, em Berlim/Alemanha
- , talveza melhor maneirade definira
arquiteturadoescritóriosejaatravésde umjogodeinversão
de palavras:arquiteturadoBrasil.
Todaa produção
é marcadapelaformação
dosarquitetosna FAU-USP
, ouseja, porumafortemarcaconstrut
ivae brutalista, mastambémpela
definitivaincorpora
çãoda mane
ira deolhare trabalharda arquitetaLinaBoBardi, comquemosarquitetosaprenderam
quandoestudantes
e
depoiscolaboraram
comoprofissionais
. Oresultado
é a buscapermanente
deidentificação
como sítioe a forçadaculturalocalcomoprincípios
daarquitetura
, definidos
a cadanovoprograma
, a cadanovolugardeimplantação
. Ummétodo
e umprocesso
depoisaperfeiçoados
noexercício
deprojetare na pesquisa
sobrearquitetura
, principalmente
a brasileira
, vernacular
inclusive
.
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Centro
deCapacitação
deProfessores
- KKKK
Datadoprojeto
: 1996/1997
_Datadaconstrução:
1998/2001_Local
: Registro
, SP
, Brasil_Programa
: recuperação
doedifíciohistóricoe adaptação
1.
paramuseuda imigração
japonesa
, centrodeconvivência
, salasmultimídia
, biblioteca
, exposições
, restaurantes
, auditório- 2.900m

Terminal
Rodoferroviário
deSantoAndré
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Datado projeto
: 1998_Data
da construção:
1999_Local
: SantoAndré
, SP
, Brasil_Programa
: Terminalurbanodeônibus
, TerminalFerroviár
io e
1
TerminalRodoviário
integrados
à passarela
públicadetransposição
da Ferrovia
- 8.653m

Museu
Rodin
Bahia
Datado projeto
: 2002_Datada construção
: 2003_Local:
Salvador
, BA, Brasil_Programa
: recuperação
do edifíciohistóricoe adaptação
para
1
museudasobrasdoescultorfrancêsAugusteRodin
, novoedifícioparaexposições
temporárias
- 3.000m
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Faculdade
deArquitetura
daUniversidade
Federal
doRioGrande
doSul,
PortoAlegre,
RS,1955
OEspaço
de umprojetoparamostraroutros
.

PALÁCIO
DAJUSTIÇA
dePortoAlegreRS
Projeto
originalvencedor
deConcurso
Nacional1953.
Projetoderecuperação
restauroe reciclagem2003-08-15

AUDITÓRIO
ARAUJO
VIANNA
PortoAlegreRS4500lugares
Projetooriginal1963e projetodecobertura
delonaestrutural1993

REFINARIA
ALBERTO
PASQUALINI
Petrobrás
CanoasRS1963
Projetocomestruturadecobertura
e paredes
emconcreto
pré-moldado
TERMINAL
SOARES
OUTRA
Petrobrás
Tramandaí
RS1966
COPESUL
CentraldeMatériasPrimasdoPóloPetroqúmico
doSulTriunfoRS1978.
Prédioparadiversos
fins emconcreto
pretendido
...
192

1
CEASA
PortoAlegre43.000m

Projetode pavilhões
comestruturasdecobertura
emcerâmicaarmada1970.
1 VitóriaES
TERMINAL
RODO
AQUAVIÁRIO
23.000m

Grande
cobertura
emestruturametálicaMERO
1 Porto
PRAÇA
ITÁLIA
l l.OOOm
AlegreRS
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TRAMONTINA
CarlosBarbosa
e Farroupilha
RS1990/ 1995
Algumas
fábricasemconcreto
pré-moldado
compátiosinternosajardinados
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1 SãoPaulo
PARQUE
ECOLÓGICO
DOGUARAPIRANGA
3.600.000m
SP

e:,

1 áreadeusopúblico120
Áreatotal 3.600.000m
.000m1.
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Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
daUniversidade
deSãoPaulo,
SãoPaulo,SP,Brasil,1954
A principalobra expostapor JoaquimGuedese Associadosnesta5ª BIAé o ProjetoCIASP- CentroIntegradode Abastecimentode
SãoPaulo,do Governo
do Estadode SãoPaulo,SecretariadeAgriculturae Abastecimento.
2
275 OOOm
construídos
em 154ha, nocruzamento
dotrechonoroestedo Rodoanel
MariaCovascoma rodoviaRaposoTavares
, entendido
comocompromisso
de alta responsabilidade
sociale política, GRANDE
PRÊMIO
DEURBANISMO-PROJETO
, 2002, do InstitutodeArquitetos
do Brasil, SP,era obrigatórioapresentá-loà avaliaçãocrítica, técnicae políticada sociedadeem geral, pela relevânciadas funções
metropolitanas
e polaresde SãoPaulo, em relaçãoao Estadoe ao Brasil, e peloseu significadoenquantoinfraestruturaavançada
,
indispensável
aodesenvolvi
mentanaciona
1.
Osarquitetosaceitama oportunidade
abertapela5ª BIAcomoobrigaçãodeprestação
decontasà sociedade.
Poraproximações
sucessivas
o Governodo Estadoredimensiona
no ano 2000 o papel político, econômicoe social de São Paulo, comopólo nacionale mundial
organizadore abastecedor
de alimentos
, de que este projetoé interpretaçãoinicial, à procurade conceitoe forma arquitetônicae
urbanísticamaisadequadaàs nossascondições,nestemomento.O MARL- MercadoAbastecedor
de Lisboa, considerado
um dos mais
avançados
da Comunidade
Européia
, participoucomoconsultor.Arquitetosinsistiramquese mostrassealgo da obrado escritório
, que
completa50 anos, enquantoJoaquimGuedesrecebea ComendaMáximado IAB, o Colarde Ouro, "pela sua exemplarcontribuição
à arquiteturabrasileira".
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Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
daUniversidade
BrásCubas,
MogidasCruzes,
SP,Brasil,1980
GIRO-Consultoria
emProjetos
Culturais
(curadoria
e realização);
Triptyque
Style(cenografia);
Bijari(projeto
gráfico)
ACISA,
BemodoBrasil,Construtora
CarmoCouri,Mendes
Júnior,
Cerâmicas
Eliane,Giroflex,
Aplub
(patrocinadores);
Neo-Rex
, Expo3, Maison
duVin(apoiocultural)

Ed.deescritórios
FariaLimaPremium
Datado projeto
: 1996
_Datada construção
: 2000_ Local:SãoPaulo
, SP.Brasil

Ed.residencial
AnaAugusta
Datado projeto:1973
_Datada construção
: 1974
_ Local:SãoJosédoRioPreto
, SP
. Brasil

Colégio
Oswaldo
Cruz- coe
Datadoprojeto:1996_Data
da construção
: 1996_Local
: Ribeirão
Preto
, SP.Brasil

AArtee a Técnica
deMiguel
Juliano,
a exposição
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Idealizada
e desenvolvida
pelaGIRO
- Consultoria
emProjetosCulturais- a mostrareúne48 projetos
, mostrados
atravésdecroquis, desenhos
,
fotografias, maquetes
e objetosdesenvolvidos
ao longoda carreira de MiguelJuliano
. Entre os destaques
, estãoos elementos
arquitetônicos
criadospeloautor,comoas formasmetálicase elementos
vazadosde concreto
. Ambosrepresentaram
inovações
significativas
, permitindo
substituição
demateriais,comoé o casodasformasmetálicas, o queevitoua utilizaçãodegrandequantidade
demadeiranasconstruções
,e
oselementos
vazados
quecontrolam
a entradadeluze ventilação
, otimizando
o usodeaparelhosdear condicionado
. Odetalhamento
detrês
grandesprojetosemcurso,doHotele doNovoPavilhão
doParque
Anhembi,
doCentroCultura
l doSESCPinheiros
e da reformacomretrofitdo
tradicionalHote
l Jaraguásãooutrosdestaques
da mostra.Aoladodeoutrosíconesda arquiteturabrasileira, MiguelJulianotevepapelativo
nachamada'arquiteturapaulista
', cujasobrassedistinguempelaracionalidade
e funciona
lidade. Essemovimentoarquitetônicoprivilegiaa
utilizaçãodeconcreto
aparente,
destacando
a importância
do binômioespaçomaisestruturanoconjuntoda obra.

ED.DEESCRITÓRIOS
FARIA
LIMAPREMI
UM_DATA
DOPROJETO:
1996__
DATA
DACONSTRUÇÃO:
2000_LOCAL:
SÃOPAULO,
SP.BRASIL

-----;~--
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_...
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Faculdade
Nacional
deArquitetura
daUniversidade
doBrasil,
RiodeJaneiro,
RJ,Brasil,1950.HélioRibasMarinho
(co-autoria)
Monumento
aosMortosda2a GuerraMundial
Datado projeto
: 1957_Datada construção
: 1960_Local: RiodeJaneiro
, RJ, Brasil
NoMonumento
situam-se:o Mausoléue o Corpoda Guarda
, no subsolo
; o Museu
, ao nívelda Esplanadae umaPlataformaElevada
, da
qual emergeo PórticoMonumental
, sob o qual acha-seo Túmulodo SoldadoDesconhecido.
A Plataformatem o formatode "L",
conformando
o espaçoda praçae criandoplanosdiferenciados
. O conjunto
, a nãoser pela escadariamonumental
, apresentapoucos
pontosdecontatocomo solo, o que, alémdeconferir-lheleveza
, evitao empachamento
visual.

OMausoléu
abrigaosrestosmortaisdossoldados
mortosna Itália.
NoMuseuhá um grandepainelcujotemaé guerrae paz.A esculturametálica, abstrata, simbolizaa ForçaAérea
. Ogrupoescultórico
, no
primeiroplano, representaas três Armas. Ospainéisde cerâmica
, que ladeiamo acessoao Mausoléu
, homenageiam
os brasileirosque
morreramem naviosafundadosdurantea guerra. OMonumento
foi umadasobraspioneirasno usodoconcretoaparenteno Brasile um
dosprimeirosmonumentos
modernos
construídos.
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MONUMENTO
AOSMORTOS
DA2AGUERRA
MUNDIAL
DATA
00 PROJETO·
1957DATA
DACONSTRUÇAO·
.960 LOCA._:
RIODEJANEIRO,
RJ,BRASIL

1

Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
daUniversidade
deSãoPaulo,
SP,Brasil,1960
Procuro
, na minhaarquitetura
, umapresença
contemporânea
noespaçourbano.A concisão
, a clareza
, a surpresae a inovação
sãoelementos
quecaracterizam
meusprojetos.
Quetodos, independentemente
daformação
, possamapreciar
.

Hotel Unique
Datadoprojeto:1999_Data
da construção:
2000-2002_Local
: SãoPaulo
, SP
, Brasil
Umlongo
· arcoinvertidorevestido
de placasdecobrepré-oxidado
, encontranasduasextremidades
as duasempenas
de concreto,
comuma
alturade 25 m. Portantosãodoisvãos, cujaalturavariaaté 25m! Caracteriza
um hotelurbano
: os doisacessoslocalizam-se
nessesvãos.
Hotelurbanodecidadegrandee cosmopolita
comoSãoPaulo.
Forterelaçãointerno-externa:
os apartamentos
das pontasacompanham
a curvada fachada:o pisosobeem curvaaté encontraro forro,
provocando
umsurpreendente
espaço
; oscorredores
dosandaresnãosãoretos,e simcurvos
, buscando
a luze a paisagem
externa
.

OMenino e OMar
Datadoprojeto:1999_Data
da construção:
2000-2001_Local
: Ubatuba
, SP
, Brasil
Projetoparacriançasdefamíliasdemuitopoucorecurso
, moradoras
nolitoralnortepaulista(Ubatumirim)
. ProjetosocialdeRuthEscobar
, no
quala arquiteturapropôso Pavilhãodo Pescador,
comcoberturadetijolo emabóbadae fechamentos
lateraiscombambutrançado
, técnica
dominadapeloscaiçaras
, e o Pavilhãode Atendimento
, reunindotrês pequenas
construções
paraatendimento
médico-dentário
, berçárioe
farmácia
, emumalongaparedeonduladae colorida.Trezentas
criançasaí recebem
educação
artística: desenho
, dança,teatro, música
.
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Instituto
Tom
ie Ohtake

1.1.1

:.:::
:e
o

Local
: SãoPaulo
, SP,Brasil_Data
do projeto
: 1995_Data
da construção:
1998-2001
Ocupaum pontode convergência
muitoimportanteem SãoPaulo
, no nó formadopelobempostadoAlto de Pinheiros
, pelaVila Madalena
alternativa e porPinhe
iros prestesa ter umarevitalizadorareurbanização.
É um complexo
ondeestãoreunidos(já em funcionamento)
um
edifíciode escritóriose o Institutocomnoveespaçosparaexposições
, sala de vídeo
, loja de objetos,livrariade arte, ateliêse sala para
seminários.
Emaisumedifíciodeescritórios
, auditório
, cinemadearte, centrodeeventos
e doisteatros(aberturaprevistaparaofinal de2003).
Essesvariadosusospoderão
ter umaconvivência
interessante
juntocoma comunidade
, na qualo GrandeHall, com80m.decomprimento
e
intensailuminação
zenitalé o espaçounificador.
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Faculdade
de Arquitetura
da Universidade
Federaldo Paraná,
Curitiba,
PR,Brasil,1973
Residência
doArquiteto
Datado projeto: 1999_Datada construção: 2000_Local:Brasília, DF,Brasil_EdgarCésar(Fotos)

Aeroporto
Internacional
Augusto
Severo
Datado projeto:1997/1998
_Datada construção
: 2000_Local: Natal,RN, Brasil_RicardoJunqueira(Fotos)

Biblioteca
Nacional
doMéxico- Concurso
Datado projeto:2003_Local
: México
, DF,México
A presentemostrapretendedar umavisãoda produção
e do pensamento
do arquitetoSérgioRobertoParadanosseustrinta anosdevida
profissional.Asobrase projetosapresentados
mostrama clara compreensão
do arquiteto quantoà concepção
espacialdosedifíciose à
liberdadedeexpressão
do desenhoe da técnicaconstrutivautilizada, mantendoa coerênciade linguageme aprimorando
o desenhodos
edifíciose a utilizaçãoda tecnologia
. A produção
selecionada
abrangea diversidadedetemasestudados
, desdeo Concurso
do BNDE
, em
1972,e a residênciaem Curitiba, em 1974, até os projetosdos Concursos
paraa Embaixada
da Índia em Brasíliae paraa Biblioteca
Nacionaldo México
, realizados
em 2003.
OsTerminaisde Passageiros
de algunsaeroportos
têm umaimportânciamuitograndeno contextode sua obra. A partir de 1989Sérgio
Paradacomeçou
a desenvolver
algunsestudos
, sendoo primeiroparaCuritiba,seguindo-se
Brasília, Beléme Natal, entreoutros.Embora
algumaspropostasnãotenhamsidorealizadas
, o acervodosprojetosserviuparaconsolidarnovosconceitosexigidosparaessesedifícios,
definidoshojecomoos GrandesPortaisdascidadescontemporâneas.
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RESIDÊNCIA
DOARQUITETO
DATA
DOPROJETO.
1999 DATA
DACOf\lSTRUÇAO
2000 LOCAL.
BRASILIA,
oi:.BRASILEDGAR
CESAR
(FOTO)

1

Universidade
FederaldePernambuco,
Recife,PE,Brasil,1968
PaçoAlfândega
LucianaMenezes,
lonaMedeiro
s, LucianaNeve
s (co-autores)_Data
do projeto
: 200l_Local
: Recife
, PE,Brasil
O edifíciode 1720, Convento
dos PadresOratorianos,
notávelpela sua escalae peloseu histórico,encontrava-se
relegadoa simples
estacionamento.
Garimpara construção
existente,desnudando
paredese pisos,buscandoidentificara essênciado projetooriginal, seus
diversosmomentos
de usosem confrontocoma implantaçãode um shopping
, comcaracterísticas
específicas
, modernas
, sustentável
economicamente,
resgatando
a importância
da secularedificação
, foi nossopermanente
desafio.

Edifício
dosConsultórios,
Administração
e Garagem
doRealHospital
Português
LucianadeOliveiraPontual
, MarcílioAguiarCoutinho
(co-autores)_Data
doprojeto:1999_Data
daconstrução:
2002_Local:
Recife
, PE, Brasil
Consultórios
e administração
doRealHospitalPortuguês
, emumúnicoprédio,ordenou
o fluxodecirculação
, deixando
asviasdeinterligação
dasdiversasunidadeshospitalares
quecompõem
o extensocomplexo
do R.H.P. exclusivamente
paramédicos,pacientes
e serviços.

Empresarial
Thomas
Edison
BrunoGadelha
, CristianaPontual
, JulianaDijck(co-autores)_Data
do projeto:2000_Datada construção:
2003_Local:
Recife
, PE,Brasil
à volumetrialimpae sólidadoedifícioo carátere identidadepróprios
A singeleza
e a síntesedesuaslinhashorizontais
e verticaisemprestam
dosempresariais.
A projeção
sombreando
a circulaçãoexterna,mantémo diálogodo prédiocoma cidade.
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Faculdade
deArquitetura
da Universidade
Federalde MinasGerais,
BeloHorizonte,
MG,Brasil,1964
LuciaT.M.Porto{paisagismo),
Projecta,Estruturarte,
Zilli,OAengenharia,
ECAP
{projetos
complementares)

lpelFábricade Pincéise Embalagens
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Local: Cajamar
, SP, Brasil_Datado projeto
: 2001/2000
_Datada construção: 2001
A lpel situa-seem um Condomínio
Industrialna cidadede Cajamar/SP
, em um terrenode 11 mil metrosquadrados
. O tratamentodo
entornoda obra e a integração dos vários ambientesvisa possibilitarum espaçode trabalho mais agradávele estimulanteaos
funcionários
. "Procuramos
atribuir generosidade
aosespaços de vivência, ondeos funcionáriospassariamgrandepartedo seudia, com
a subseqüente
valorização
doespaçocotidianodoindivíduo"- SidonioPorto.Orespeitoao meioambientefoi umdospontosfundamentais
na concepção
desteprojeto
, alémda procurade umespaçoadequadode atividadesespecíficasde produção."A iluminaçãonaturalé um
recursoqueprocuramos
explorarao máximo
, trazendoluminosidade
e tambémlevezaparao ambientede trabalho; contudo
, a idéiaera
explorara luz indireta, evitandoincômodos
causadospelaexposição
à luminosidade
excessiva
, o quefoi alcançadocomo empregode
largosbeirais,queorientama claridadeparaumaincidênciaindireta, alémde proporcionar
umasoluçãoadequadadecoberturaemdias
de chuva, semquebrara harmoniado desenho"-SidonioPorto
"Queríamos
que a fábrica da lpel fossenãosomenteumasimplesedificaçãoindustrial,mas umaverdadeiraobrade arquitetura
, que
considerasse
os anseiose desejosda proprietária."- SidonioPorto
Oresultadofoi umaconstrução
com4 mil m1 deárea, comaresde modernidade
, unindoo máximodeflexibilidade
, condições
deexpansão
futura e custoscompatíveis
. O projetoprevêumarua internaquese inicia na entradae cortaa construçãoaté as áreasde almoxarifado
,
permitindoa entregade materiaisseminterferirnasdemaisatividadesda indústria.Estavia formaumcanaldeventilaçãonaturalpara
as áreasinternasdoedifício,confirmando
assimos conceitosde utilizaçãodosrecursosnaturais.
"Sidonioconseguiuconcretizarmeusonho.A lpel é umaindústriaextremamente
clara, um prédiomoderno
, dentrode umaárearústica.
Meuverdadeiroparaíso
, aquitrabalhocomprazer"
, diz MárciaZaidman
, proprietáriada lpel.
Dopontodevista construtivo
, detecta-seum mixde estruturametálicaparacoberturaem Shede as vedações
em painéispré-moldados
noconcreto."Enquantofazíamosa fundação
, as estruturasjá estavamsendofabricadas,o quefoi superpositivo,poispudemosfazera
mudançada fábrica semter que pará-la",conta Márcia.Todaem vidro laminadoque se encaixaem alumíniopintadode branco
,a
indústriapossuia luminosidade
desejadapelaproprietária
. "Queriaum lugarbranco,queconferisselimpezae claridade.Nosdiasdecéu
claro, nãoprecisamos
acenderumaúnicalâmpada",finalizaa empresária
.
"Bela soluçãoarquitetônica
, com grandequalidadee habilidadecompositiva
. Jogobem orquestradode formas curvas e volumes
retangulares
articuladosatravésdeelementos
estruturaismetálicosdelicadose eficientes. Sistemade ventilaçãoe aberturasgenerosas
e criativas.Excelente
integraçãopaisagística
." (AtaPremiação
IAB2002, ocasiãona qualo projetofoi agraciadocomo PrêmioRirioLevi.)
A exposição
montadana 5º Bienalapresentaum paraleloentrea arquiteturaindustriale a residencial, ambasexplorando
alta tecnologia
construtivacomoa pré-fabricaçãoe medidassustentáveis
, queintegramas edificaçõesao meioe racionalizam
o consumode energia.
A exposição
mostratambémumaretrospectiva
dos30 anosdotrabalhodoescritório
.

7
1

Faculdade
deArquitetura
daUniversidade
Mackenzie,
SãoPaulo,SP,Brasil,1955
Mayumide SouzaLima{pesquisa
educacional);
SérgioFicher,HenriqueCambiaghi
F°, SidneyMeleiros
Rodrigues,
BrunoPadovano,
MartaDoraGrostein
{colaboração);
Eleonora
Selingman,
Verallce M. da Cruz
{paisagismo);
lgorSerenewsky,
JorgeKayano,
Giovani
Negraes,
HomeroLopes,Sigmund
Golombek,
Escrit.
Técnico
J.C.deFigueiredo
Ferraz{projetos
complementares);
Quasar
{audiovisual)

ESAF
- Escola
Superior
deAdministração
Fazendária
Datadoprojeto:1973_Data
daconstrução
: 1974_Local:Brasília,DF,Brasil
que previablocospavilhonares
isolados
, o partido
Tendocomopremissasiniciais à resoluçãodo programaa orientaçãopedagógica
arquitetônico
adotadopermitiuabrigaro programa
dasnecessidades
da ESAF
, integrando-o
espacialmente
atravésde umagrandecobertura
- comnovearcosabatidosde30 metrosdevãocada- o queconferea desejada
identidade
, clarae única, aoedifício.Dadasascaracterísticas
climáticastípicas de Brasília- chuvascopiosasem certas estaçõese estio em outras- duas grandespassarelasde circulação
(deambulatórios)
, generosas
e abrigadas
, articulamos blocossob a grandecobertura
. Espelhos
d'águae pátiosinternossombreados
por
pérgolasasseguram
tambémagradávelmicroclimae ofertam
, ao conjuntode blocosassociados
, umacontinuidade
espacialsurpreendente
pelasuaescala,caracterizando
o edifíciocomoíconeinconfundível
da ESAF
emBrasília
.
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TRUÇÃO:
1974_LOCAL:
BRASÍLIA.
DF.BRASIL

1

Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
daUniversidade
Mackenzie,
SãoPaulo,SP,Brasil,1952
JW/ 50AnosdeObraPública
JorgeWilheim,arquitetoe urbanista,comemora
50 anosdeobrapúblicaapresentando
trabalhosdesenvolvidos
emseuescritóriosediadoem
SãoPauloassimcomoem cargospúblicos.A exposição
está organizada
cronologicamente
, sendoo PlanoDiretorde Angélica(1954)seu
primeiroprojetourbanístico,seguidopor tantosoutros:Curitiba, Natal, Goiânia
, SãoPaulo
. Suaobraé pontuadaportextosteóricosde
urbanismo
, quecontamexperiências
pessoaisou provocam
discussões
sobrea sociedade
, o desenvolvimento
e o futuro da vida urbana.
Sãoapresentados
igualmente
projetosde interesse
público,comoo ParqueAnhembi(1971),ou o ValedoAnhangabaú
(1991).A obrapública
nãoé assinada
. Visao bemcoletivo.Torna-se
parteintegranteda vida urbana,porissoé imperceptível
suaautoria. Depoisda apresentação,
pergunte-se:
vocêjá usouJWhoje?
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METROPOLIS
DESIGN
, I.D. IDENTITY
YORK
NOVA
METRÓPOLE
e críticos têm creditadoo desenhodos
. Historiadores
ssada em arquitetura
NovaYorktem sido vista comoumacidadebastantedesintere
docapitalismo.
prédiose ruasda cidadeàs forçasdescontroladas
, NovaYorkpareceter mudadode rumo. Umgrande
, apósanosde aparenteindiferençaaosnovoscaminhosdo mundoda arquitetura
Porém
estar prontose ávidospor receberprojetistas
agora
parecem
,
culturais
instituições
a
privados
númerode clientes, de incorporadores
, unidoao declínioda economia
. Semdúvida, o ataquede 11 de Setembro
famosose projetosculturalmenteambiciosos
mundialmente
, continuao ímpetopela construçãode uma
teve um impactodrásticono futuro construtivode NovaYork. Entretanto
norte-americana,
arquiteturaparticulare distintaemNovaYork,emdiferentesescalase tiposdeedifícios.
essesgrupos
comumqueimpulsiona
. Umdenominador
deprojeto
A chaveparaestatendênciaé umanovaespéciedeclientes,comconsciência
pelaassinatura
, emgeralacompanhados
queedifíciosprovocantes
agorareconhecem
. Clientesperspicazes
. - ldentityDesign
dísparesé o 1.D
/
.
identidade
, têmo poderdeexpressar
projetista
~
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Interiores
degrife:butiques
e hotéisbutique
Como espaçoexternoaltamente
valorizado,
nãoé deseespantarqueo I.D. tenhasurgidodedentroparafora.Quando
o hoteleiro
lanSchrager
contratouPhilipStarckparaprojetaro Royalton
em1989,o empresário
literalmente
preparou
o terrenoparaumtipo
deedifíciodeNovaYork,agorajá bemestabelecido:
o HotelButique
.
Como reconhecimento
de queelesestãovendendo
nãosomenteum produto(vestuário)
, mastambémum estilode vida, os
estilistas,assimcomoos hoteleiros
, tambémseduzem
osclientesaocriarambientes
totalmenteprojetados
quefundemmodae
arquitetura
. O projetode JohnPawson
, de 1995, paraa loja da CalvinKleinna MadisonAvenue
, foi fundamentalparaessa
tendência:roupase acessórios
foramdispostoscomoobrasde arte. HelmutLangconsolidou
esseconceitode butiquecom
galeriadeartequandocontratouo principalprojetistadegaleriasdeNovaYork
, RichardGluckman,
paraprojetar,em 1997, sua
butiqueno SoHo
, e uma perfumariano outroladoda rua. Enquantoa aliançaentrea alta modae a arquiteturainovadora
continua,a última safra de lojastoma claramenteo rumoda estéticaminimalista
, em vezde introduzirformassensuais,
freqüentemente
originadasdigitalmente,
assimcomoum avançodastecnologias
interativas
. Comsuaaudaciosa
seçãocurva,
paletademateriaisexóticos
e usodasmaisrecentes
tecnologias,
o- caroe muitoelogiadopelamídia- projetodeRemKoolhaas
paraa Prada,seguidoporlojasdeLindyRoye Asymptote,
condensa
estemaisnovocaminhominimalistaparaprojetosdelojas,
ondea arquiteturaestáemprimeiroplano.Mesmoo projetodeLot/ekparao espaçodeexposição
e escritóriosparaa Fundação
Bohen,localizadono coraçãodo Chelsea,descartaa contidaestéticaminimalistado "cubobranco",exibindo,ao contrário,
contêineres
de navios- reciclados
e pintados- quese movemsobretrilhos.
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Nalinhadohorizonte:
escritórios
centrais
e loftsresidenciais
Comexceção
dofamosoprédiodaAT&TdePhilipJohnson
, duranteosanos1980pareciaqueescritórios
centraisdecorporações
tinham passadoa preferiras especulativas
torresde escritórioscom poucaidentidade.Hoje,os escritórioscentraisdas
corporações
estãodevolta,tantonasuaformatradicional
, comoíconedascompanhias,
quantonaformahíbrida,produzidos
po
acordosentreincorporadores
imobiliáriose grandeslocatários.Graçasa clientescomoos gigantesda mídiatipo AOLTimes,
HearsteTheNewYorkTimes
, esteprestigioso
tipo deedifíciocomercial
estásendorevividoporalgumasdasmesmas
companhias
de comunicação
responsáveis
porcolocara arquiteturaI.D. pelaprimeiravezno mapa.Essessucessores
da primeirageração
dastorresaltascomumúnicoinquilino/únicousodiferemdeseuspredecessores
dopós-guerra
demodosignificativo
: sãotodos
edifíciosde usomisto, reunindofacilidadespúblicascomocomércio
varejista,restaurantes
e teatrosdentrode átriosinternos
,
em múltiplosníveisde pavimentos.
Aocontráriodas torresde edifíciosdo pós-guerra,
nitidamenteindiferentesao contexto
olumbu
__

3 TENARQUITECTOS,
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/ FOTO.
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05 OFFICE
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(OMA)PRADA
NEWYORKEPICENTER.
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Hf:LWW
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EM2001/ FOTO:
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07 ASYMPTOTE,
CARLOS
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de edifíciosresidenciai
s íconesem CentralParkWest.Magnatasda mídia
estão criando uma rede mais ampla, contratandonão apenasfirmas
experimentada
s e verdadeiramente
nativas, comoSkidmore
, Owingse Merrill
(a firma americanaigualadaà ascensão
do modernismo
corporativo)
, mas
tambémestrelaseuropéias
do projeto
, comoNormanFostere RenzoPiano
.
Desde
o adventodoelevador
, osnova-iorquinos
incorporaram
osedifíciosaltos
tanto à moradiaquantoao trabalho.Masumanovasafrade estruturasde
RichardMeier
, WinkaDubbeldame SHoPprovamque apartamentos
em
edifíciosaltos estãomudandotanto internaquantoexternamente
. Ostrês
esquemasrejeitam as típicas divisõesdos apartamentosem espaços
celulares
, privilegiandoplantasde pavimentosabertos.Nova-iorquinos
de
destaque
foramatraídospelastorresdealturamédiadeMeierna margemdo
rio Hudson
. Paraa parteexterna
, o onipresente
tijoloaparentedasresidências
de NovaYorkestá obsoleto
. O eleganterevestimento
de vidro de Meiere
Dubbeldam
e a fachadasincopada
deSHoPressaltamcomoos arquitetosde
NovaYorkestãorepensando
a paredeenvidraçada
, antesumacaracterística
exclusivadeescritórios
e constru
çõesnão-residenciais
.
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Instituições
culturais
Instituiçõescomomuseuse bibliotecastambémse tornaramclientesda
arquiteturaI.D. TerenceRiley, curador-chefe
de arquiteturae designdo
Museude Arte Modernaabriu o caminho
, apropriando-se
de um processo
comumna Europa
, porémraramenteutilizadona América
, convencendo
os
administradoresdo MoMAa organizarum concursopara convidados,
montandoumalista internacional
de projetistasinovadores
paraselecionar
o arquitetoda ampliaçãoda sededo museu
.
Subseqüentemente
, museuscomoo MuseuparaArteAfricanae o Museudo
Queense outras instituiçõesculturais, comoa Bibliotecado Brooklyn
,
começaram
a cortejarprojetistasde renome
. Concursos
fechadosestãose
tornandocrescentemente
partee parcelado processo
deseleção.
Masnemtodosvêemos edifíciosde grife comocatalisadores
econômicos
que revitalizamas instituiçõese seus entornas.Alguns alegam que
estruturascom assinaturasaciam a sede do público por espetáculo
,
ofuscandoa arte para a qual eles foram construídospara exibir.Maso
projetoretraídodeTaniguchiparao MoMArevelaquea arquiteturaI.D.pode
sertão sutil quantoespetacular.
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Metro-espaço:
canalizando
identidade
naescalametropolitana
A arquiteturaI.D.tambémexerceum papelna modelagem
dos espaçospúblicos
. Unir estesdiversosprojetosé um
compromisso
pararecuperar
e revitalizaredifíciosabandonados
(PennStation)
, espaços
urbanos(Rua42), parques(Flushin
Meadows)
, e até mesmoumaterrosanitário(FreshKills).
No estabelecimento
de suas diretrizesde desenhopara a renovaçãoda Rua 42, RobertStern iniciou uma nova
decisivamente
inclusivaabordagem
do contextualismo
de NovaYork
. Sternenvolveua heterogênea
misturade edifíciosd
pré-e pós-guerra,
produtos
da culturacomercial
e popular
. Enquanto
essasinfluentesdiretrizesforaminiciadashá maisd
umadécada
, o impactodelasestásendoagorafinalmentenotadocomoumamisturaheterogênea
dealturasdeedifíciosqu
mesclahigh-teche low-tech
, culturaelevadae popular.
A influênciada compreensão
deSternda complexidade
urbanaestáaparentena renovação
da PennStationpeloSOM
. Est
projetojustapõeaudaciosamente
um novovocabuláriohigh-techdentrodo perímetrode umaantigaagênciade correios
BeauxArts,cujo interiormaispareciaum exteriorcoberto.Umasensibilidade
inclusivasimilartambéminfluencianovas
noções
deecologiaurbana.ParaWeiss/Manfredi
, a atribuiçãode projetarumcentroolímpicode remonoParqueCarona
em
FlushingMeadows
se tornouo pretextoparaexplorarcomocursosd'águaarenosos
sobo viadutode umavia expressa
n
Queens
podemserrecuperados
comovárzeasurbanasquemisturamsistemasnaturaise usohumano.Domesmomodo
, na
suaproposta
vencedora
doconcurso
paraa reciclagem
dograndeaterrosanitárioemFreshKills, emStatenlsland, fazend
lá umparquepúblico,FieldOperations
tambéminterlaçaprimorosamente
doisambientes
queeramconsiderados
opostos:
a

'
15 WEISS/MAN~REDI
ARCHITECTS,
FLUSHING
MEADOWS
CORONA
PARK

Parcerias
público/privado:
concurso
doWorldTradeCenter
Considerando
que a diversificadahistóriaarquiteturalde NovaYorktem sido marcadapor batalha
s queopõemconselhos comunitários
a
incorporações
privadas,
comasagências
públicasoscilando
entreosdois,umadasmaisnotáveis
conseqüências
da arquitetura
I.D. é o consenso
de quea reconstrução
da BaixaManhattanrequerum conjuntocoesode edifíciose espaçoscomumaforte identidadepública.A Autoridade
Portuáriabi-estadual(NYe NJ), o incorporador
privadoLarrySilverstein
, juntamente
comoutrosgrandesarrendadores
locais, a Corporação
de
Desenvolvimento
da BaixaManhattan(LMDC)
, do Estadode NovaYork
, e a Cidadede NovaYorkformamumacomplexa
parceria
. Todavia
, eles
pediramaosmaioresescritóriosde projetodo mundovisõesconvincentes
. A LMDCe seusparceirosincentivaram
propostas
de gruposcom
experiências
e períciacomplementares,
antecipando
o adventodasequipesde assinatura
. Profissionais
bemestabelecidos
, comoStevenHall,
PeterEisenman
e Charles
Gwathmey
, juntamente
comumageração
maisjovemdeprojetistas
, comoJesseReiser
, GregLynne FOA
, juntaramforças
paracriarprojetos
visionários
paraa reconstrução
da BaixaManhattan
. Nofinal, porém
, DanielLibeskind
, umprofissional-solo
cujaapresentação
incluíasuaprópriaassinaturaporescrito
, foi a escolhafinal. Seessaprojeção
inéditana mídiaajudoua clarificarouobscurecer
esseprocesso
já altamentepolitizado,
sóo futurodirá. Contudo
, o fato dequeesseadiantadoprocesso
aindacontinuaa sermanchete
do noticiário
, confirma
quea arquiteturaI.D.capturoutotalmentea atençãonãoapenasd
~ .)~•
'11 tauJ
Ji rias__
p..,_""'"""
~
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1.D.Pós11/09
1.0.guiounossaseleçãode projetos
, quecolocadosjuntos, tentamapresentarumavisãogeraldo atual clima da construçãona Nova
Yorkde hoje.
Certamente
o 11/09é umalembrançadolorosadequea arquitetura1.0.é justa paraambasas partes. Seas TorresGêmeas
tornaram-se
alvo do terrorismoem virtude de seu status comoa personificaçãodo podereconômicoe político americano
, a partir do 11/09 os
nova-iorquinos
passarama ter uma consciênciaacentuadade comoa arquiteturaexpressaidentidade
. Essaconsciêncianão molda
apenaso desenvolvimento
de novosprojetos
, comotambémprovocaumaansiedadesobrea proteçãode monumentos
existentes
, como
o EmpireStatee a Pontedo Brooklyn.
Oadventodo 1.0.nãofoi semcríticas. Muitosse desanimam
, achandoqueos nova-iorquinos
estãosucumbindo
, semnenhumacrítica, às
pressõesdo sucessona mídia, das celebridades
e das marcas
, produtosde um prósperomundoeconômico
e políticopré-11/09que
desapareceu.
Essaexposição
nãoé umendosso
dosprojetosdecelebridades
- aocontrário
, aceitaquefabricaridentidadesmetropolitanas
é um processonecessariamente
complicado
, que acarretaa transposiçãodas fronteirastradicionaisda arte e do comércio
, projetoe
marketing
, assimcomointeressespúblicose privados.Certamente
, comoa polêmicaqueaindacercaas sugestõesparao WorldTrade
Center,a arquiteturaemNovaYork, umcentrointernacionaldocapitalismo
, aindaé conduzidapelasforçasde mercado.
JoelSanders
e RayGastil
Curadores
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fJisPROJETOS
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1
MarioBisellie ArturKatchbo
rian
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismoda Universidade Mackenzie
,
São Paulo
, SP
, Brasil, 1985

\

CENTEC
_Datadoprojeto
: 2000_Datada construção: 2004_
i;.
Local:SãoRoque
, SP,_
BrasilEscolaCáritas
_Datadoprojeto:2002_
Datada construção:
2004_
Local
: SãoMateus
, SP, Brasil
.._
<')
Artur Katchboriane Maria Biselli apresentamdois projetos de edifícios educacionaisdesenvolvidospara contextosdiversos
.
CENTEC
- umaescola técnicaprofissionalizante
numcontextorural da cidadedeSãoRoque- SP.Escola Cáritas- umaescolaparticular
de primeiroe segundograusem contextourbanoda cidadede SãoPaulo.O contrastetipológico entreos dois edifíciosé o resultado
destasdiferenças
, as quaisdemandamdiferentesestratégiasparaa ocupação doterritório.
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Ennes
Silveira
Mello
FaculdadeNacionaldeArquiteturada Universidade
FederaldoRiodeJaneiro
,
RiodeJaneiro
, RJ, Brasil, 1963
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Overdena arquitetura.
Edifíc
io Jardim
_Ascasasde nossos
avóse osprédiosde nossos
pais.
AmaPiavú
_NãoInterferência na MataAtlântica
doPiavú, Cambu
rí, SP.
As leis que regemo planejamentourbanoe a arquitetura de nossas
cidades são e sempreforam extremamentebrandas. Obedecemuma·
políticadesenvolvimentista
que desconhece
o crescimentodigno.A mega
· ,':!.:_
>
.... ..,.,
SãoPaulo,metrópolequejá foi floresta,hojedoentee inchada, atinge o•.· · •
caos de forma violenta. A meu ver a únicaforma de controlaror-.-·; ~crescimentodas cidadesé estabelecerlimites para densidades -•·
habitaciona
is. Infelizmenteos coeficenteshabitantes por hectare
·' ,
-~ ré
nuncaforampostosem prática.Procuro
, atravésdestesprojetos
, reunir-{(,,,
pessoasqueacreditemser passiveiconstruiredificiosimplantando-osd ·
forma mais generosanos terrenos.Recuperarflorestas preservando
fauna e a flora da mataatlânticaem extinção
.

FábioMouraPenteado
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
Mackenzie
,
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1953
CésarSampedro
, LedaCatunda(colaboração)

Revitalização
da Biblioteca
MáriodeAndrae_ ata o proJeto: _ oca: ao auo, , ras1
Entreas obrasprogramadaspara a revitalizaçãodo antigoCentrode SãoPaulo,a AçãoCentroincluiu umareformaparcial noedifício
da BibliotecaMáriodeAndrade
, queganharáum renovadoesquemade acessointegradoa um novodesenhopaisagístico da PraçaDom
JoséGaspar.Isto se dará atravésde um terraçopergoladoquedefineespaçosparaLeituraInformal, Repouso
e Contemplação
, alémde
ser uma extensãonatural do Café localizadojá no espaçointerno.Atravésda novaentrada, os espaçosdo sub-solodo edifício se
adequarãoàs novasfunções, conformeo programaestabelecido:Salãode Exposições,
Salade Mídiae Internetlivre, Book-Shop
, além
de promoveracessoao Foyere Auditório- Teatro, para350 lugares.O auditórioestá implantadosobretrês pisos, destinadosà guarda,
depósitode livros e documentose de áreas especificaspara a manutençãodos principais equipamentostécnicosda Biblioteca,
constituindoum blococonstruídoem subsolojunto à fachadada Biblioteca.Sobrea coberturado Auditório,no mesmonívelda calçada
da Rua da Consolação
, será implantadauma ampliaçãoda principal Sala de Leiturada Biblioteca, sendoque o total das áreasa
construire a reciclaratingirá cercade seis mil metrosquadrados.

CiroPirondi
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
BrazCubas
, Mogidas. Cruze
s, SP
, Brasil, 1980
BrunoLayus
, FelipeOzores
(colaboração)

Re-significação
daAvenida
Vieirade Carvalho_Data
doprojeto:2003_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
Avenidase ruas ao longodostemposadquiriram,nas cidades, o caráterde passagens
, escoamento
de mercadorias,
estabelecendo-se
assim a supremaciado carroe do transporteem detrimentoao pedestre
. Nãonegamosa necessidade
do usodo automóvelno centro
das grandesmetrópoles
, masdeveríamos
, e esta é a idéia desteprojeto, dar-lheuma novasignificação.A idéia de ampliaro canteiro
central da avenidaVieirade Carvalho
, que passariaa ter quinzemetrosde\
· ·
·
·
da cidade.Áreasde sombreamento
utilizadas pelos barese restaurantes:
existentes redefiniriam novos usos, criando um ambiente urbano de
contemplaçãoe ócio. O piso seria compostode maneira uniforme, não
havendoseparaçãoentrecalçadae leito carroçável
, apenascalhasde borde
para captaçãode águae elementosdo mobiliáriourbanoparadelimitaras
áreas. Esteprojetopossuiapenasuma única idéia, uma notíciaacercade
outraspossibilidades
de convíviourbano.O debatequeseestabelece
sobrea
retomadadocentroda cidade, somenteé possível se retomarmo
s o sentidode
habitare vivernocentro.É nestadireçãoquenossodesenhobuscaapontar.

1
Hérmanes
JoséBarbosa
Abreu
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda Univer
sidadeFederaldoRiodeJaneiro
,
RiodeJaneiro
, RJ, 1986

Córrego
doYung_Data
doprojeto:
2003_Local:
JuizdeFora,MG,Brasi
O Yungé o maiorafluentedo RioParaibuna
, na cidadede Juizde Fora. os u imosanos, ouveum cresc1men
o 1nensoao ongo o
córrego
, fazendocomqueo Yungsofressecomo aumentodo esgotodespejadopelobairro, alémdo lixoe dejetosdefábricas. Visandoa
melhoriada qualidadeurbanísticafoi feito umsistemabináriodetrânsito, alargandopistase melhorando
a iluminação
. Áreasqueantes
serviamde depósitosde lixoe exploração
de areiacontarãocomparques
, jardins, praçase ciclovias.Duasáreasreceberam
tratamento
especial.Na primeira, foi projetadopaisagismoe espaçoscom bancadade areia, bancos
, iluminaçãoe instalaçãode esculturas
permanentes
. Naoutra, pensou-se
em umgrandeparque,queterá influênciano bairroe suasadjacências
. Aolongodessesistemaserão
plantadas600árvoresqueirão melhoraro confortoe a qualidadedevida. A criaçãodesteSistemaBinárioe a áreade parquese jardins
daráa Juizde Foramaisum grandepólode lazere comércio.
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Hérmanes
JoséBarbosa
Abreu
Faculdade
de Arquiteturae Urbanismo
da Universidade
Federal
do RiodeJaneiro
, RiodeJaneiro
, RJ, 1986

Aeroporto
Regional
deJuizde Fora_Data
doprojeto:2002_Local:
Município
deJuizde Fora,MG,Brasil
O aeroportolocaliza-sea aproximadamente
35 km de Juizde Fora.O projetovemao encontrodo de um DistritoIndustrialvoltadoàs
exportações.
É uma novaconcepção,na qual produçãoe logísticasão unidasno mesmoprojeto,como objetivode criar um pólode
desenvolvimento
na região. Oprojetopermiteampliaçõesporestaremos setoresdeembarquee desembarque
nasextremidades
opostas
.
Entreelesestãoas áreasdeconvívio
, serviçose praçadealimentação.O mezanino
foi concebidoparaatenderà implantaçãodefingers
e escadasrolantes, ligandodiretamenteàs aeronaves
. Assimcomoas ferroviase suasestaçõesjá foram as "portas"de Minas,este
Aeroporto
é umacitaçãoàs velhasestações,ondea Torrede Controleé tambéma do Relógio
. A estruturametálicada coberturaremete
ao minérioe formaumacurvaascendente
queparece"alçar vôo".Ofechamentoem vidro permitequese visualizeo entornode Minas,
ondecolinasverdesdesenhamcurvasn h riz n .

-lvanirReisNeves
Abreu
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
,
SP,Brasil, 1989

Residência
Gustavo
Gutierrez
_
Datadoprojeto:
2000_
DatadaConstrução:
2001_
local:Carapicuiba,
SP,Brasil
A casa localiza-senas encostasdo RioCotia,no un1c1p10
e arap1cu1
a em ao auo, umaareacomgran es ec1ves
. quaI a e
ambientale a vistaexuberante
atraiuo proprietário
, queacabouadquirindoumlotecomquase40%dedeclividade
. Implantada
emumterreno
de 1.015,00m1,estaresidência
é umprojetosignificativona medidaemquea adequação
aoterrenopossibilitou
a pesquisa
deumalinguagem
arquitetônicainovadora.Emcompactos
espaçosinternos
, a casaaparentaser um "apartamento"
comvista parao vale.Integrando-se
às
curvasde níveloriginaisdoterreno
, o projetoresultouemváriosvolumesqueencaixados
deramformafinal à residência.
Dentroda paisagem
a casase destacasemdescaracterizar
, entretanto,a formanaturaldoterrenoondea vegetação,
porestaremáreade patrimônio
ambiental
passoua serumelemento
estruturador
na concepção
do projeto
.

lvanirReisNeves
Abreue LuizFelipeTeixeira
Pinto
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulp,SP,Brasil, 1988

Convento
dasIrmãsPastorinhas
_Datadoprojeto:2000_Datada Construção:
2001_local:SãoPaulo
, SP,Brasil
O Projetotem 500 m1 de áreae foi construídono bairrodo Butantã, no municípiode SãoPaulo.Oedifíciofoi implantadoem umterreno
de 15.000m1, dentrode umjardimjá formado.Paraasfreiraserafundamentala funcionalidade
da casa, umavezquetodosostrabalhos
dentrodo conventoseriamfeitos porelas.O projetodo conventopassoupelarevisãodo conceitode umacasaparahabitaçãoreligiosa:
os altos pés-direitos
, convencionais
dosespaçosreligiosos
, seresumiramà capela, umavezquetodoo restantedoedifícioficoucompédireitode2,65m,a fim desecriar umambienteacolhedorprópriode umacasa.Oambientede meditação
foi criadoatravésda integração
dosespaçosinternos, por meiodetransparências
, como grandejardim externo.Entretanto
, um pequeno
jardim internoretomaa escala
do indivíduo.Paraestejardima capelaseabree com
e. Avalorização
de poucoselementos
e dosvaziosderam~ mpQJ
º
·
paraos espaçosde meditaçãoe convivência
.

1
FlávioAgostini,
Wellington
Cançado,
Cássiode LucenaCarvalho,
Benedito
Fernando,
MarceloMaia,Jorge
Tanure,IsaTibúrcio
e SilvioTodeschi
FAMIH,
1996/ Faculdade
deArquitetura
da PontifíciaUniversidade
Católica e inas era1s,e o orizone, ,
acu a e e rqu1e ura a
Universidade
Federal
deMinasGerais
, BeloHorizonte
, MG, 1998/ Faculdade
deArquitetura
da Universidade
FederaldeMinasGerais
, BeloHorizonte
, MG, 1989
/ FAMIH
, 1998/ Faculdade
deArquitetura
da PontifíciaUniversidadeCatólicadeMinasGerais
, BeloHorizonte,
MG, 1998/ FaculdadedeArquitetura
da
Universidade
Federa
l deMinasGerais
, Belo Horizonte,MG, 1992/ Faculdade
deArquitetura
da UniversidadeFederal
deMinasGerais
, BeloHorizonte
, MG, 1992

Projetoparaampliação
daEscoladeArquitetura
_UnilesteMG
_Coronel
Fabriciano/MG
_Datadoprojeto:
2003_
Datadaconstrução:
nãoconstruído
_Local:Coronel
Fabriciano,
MG,Brasil
OProjeto paraampliaçãoda Escola deArquiteturadoCentroUniver
sitáriodoLeste deMinasGerais- UnilesteMG
, elaborado
pelosprofessores
docursodeArquiteturae Urbanismo
, sedispõeperpendicularmente
ao blocojá existentecircundando
o bosqueadjacente.
O projetoprevêa
construção
detrês pavimentos
comsalasparaestúdios,laboratórios,
auditórioe um grandevaziocentralcompédireitotriplo queservirá
comograndearticuladordosespaços
e áreaparaeventose exposições.
Ograndevazioqueabrigatambémtodaa circulaçãovertical(rampas
e escadas)da edificaçãoocupao quadrantenoroe
ste e é protegidoporum painelcegode painéis pré-fabricados.
Voltada
s parao quadrantesudestee para o bosqueestãoas salas de aulas e laboratórioscom grandesportas/painéis
que permitem
integração
total como exterior.

FlávioAgostini
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FAMIH
, BeloHorizonte
, MG, 1996
Frederico
Bernis, Joseane
Josie,JulianaMyrrh
a e Wellington
Cançado
(equipe)
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APAC
SantaLuzia- MG_Data
doprojeto:2001-2003
_ Local:SantaLuzia,MG,Brasil
A falênciadoatual modeloprisionalbrasileiroé umfato. Frenteaoesgotamento
detodoum idealdetratamentopenal, nosperguntamos:
comomudar? Quaisos caminhospara a sua revisão?E, principalmente
, comopromovera difícil, porémurgente,discussãoacercada
arquiteturaprisionalnopaís?Fundadaem 1974emSãoJosédosCampos
, a APAC
- Associação
deProteção
e AssistênciaaosCondenados
- é uma entidadenão governamental
, atuandosob fiscalizaçãofederal, que tem comoobjetivoimplantar um novo processode
acompanhamento
e reabilitaçãode presosnas unidadesqueadministra. O projetoparao Centrode Reintegração
Socialde SantaLuzia,
desenvolvido
a partir de parceriascomo Ministérioda Justiça, Secr~t i9
w,~,a Socialde Miras Ge
er.e~eitura
e comunidade
ele
____
Santa Luzia-MG
, Irmãos Maristase PUC-M
inas, será a primeira
.
..:,,.
1 •
.. ,
·
· 1
proposiçãoespecíficapara uma APACe pretendeser um marc
dentrodo processo
de revisãodo sistemapenitenciáriobrasileiro.

__

~•

KarinaCastaldi
Aguera,
DanielAcheiMacedo,
Cássia
Calastri
Nobree LuizFelipeVera
Universidade
Bandeirante
de SãoPaulo(UNIBAN-ABC)
,
São Bernardodo Campo
, SP, 2001

Freedom
ParkCompetition
_Datadoprojeto:2003_
Local:Pretória,ÁfricadoSul
Freedom
ParkCompetition
é uma idealização
do governodemocrático
da
África do Sul que tem a ambiçãode mostrarao povoAfricanoe à
humanidade
, a históriaquelhesfoi negadadurantetantotempo.A proposa parao proJeo e serumsim o o nac1onae 1nernac1ona
so re
a históriatortuosada luta paraliberdadee dossacrifíciosporqueo povodaÁfricadoSulpassouparaconquistá-la
, como objetivodetrazer
esperançaparaessepovo.Paraisto, foi propostoo projetode um museu,memoriale jardimdas memóriasno Freedom
Park,emPretória
.
A propostada equipepartedoseixosquedirecionam
paraimportantes
edifícioshistóricosqueforamcondicionantes
parao desenvolvimento
do planode todoo parque
. O projetofoi desenvolvido
a partir da topografiado terrenobuscandoumaintegraçãoà paisageme nãoum
obstáculovisual;a geometria
e modulação
doprojetoresgatao grafismodaculturaafricana.Omemorialdedicado
àquelesquelutarampela
liberdadeestálocalizado
na partemaisalta doparquee é formadoporquatroelementos
queseunemna partesuperior,
simbolizando
a união
dospovos.Ojardimda memóriaé o elemento
deuniãoentreosespaços:
nelepropomos
espaçosparaesculturase obrasdearte.OAnfiteatro
é o espaçodestinadoàs comemorações
relacionadas
à celebração
detemasqueenvolvem
a liberdade
.

Rogério
Mascarenhas
DuarteAguiar,
KlausChaves
Alberto,
MárioSérgioChaves
deMiranda
e PedrodaLuzMoreira
Universidade
SantaÚrsula
, RiodeJaneiro
, RJ, 1992
Universidade
FederaldeJuizdeFora
, JuizdeFora
, MG, 1998
Universidade
FederaldeJuizdeFora
, JuizdeFora
, MG, 1998
Universidade
EstadualdoRiodeJaneiro
, RiodeJaneiro
, RJ, 1983

EixoParaibuna
- Planode Recuperação
Ambiental
e Urbana,
Juizde Fora,MG
_Datadoprojeto:2003_Local:Juizde Fora,MG,Brasil
Orio ParaibunaatravessaJuizde Foraem maisde 20kms.Umambiciosoprojetoprevêa DESCONTAMINAÇÃO
de suaságuase o PLANTIO
de milharesde ÁRVORES
em suasmargens
. A estratégiaurbanísticaé transformaro rio em UMGRANDE
PARQUE
LINEAR
, ondeciclovia
e calçadõesestruturamo projeto; e dezenasde quiosques
, micro-praças
, playgrounds
e equipamentos
de ginásticapontuamportodoo
percurso.Esta intervençãopretendeREORIENTAR
O CRESCIMENTO
DACIDADEpara este vetor, que apresentaenormepotencial.
Um grandep.arque- CENTRO
CÍVICO-,seráconstruídoem sua áreacentraljunto à atual Prefeiturae à futura Câmara.Destaquepara
o lazer, fontese espelhod'água,alémde uma plataformade madeiraque
abrigará UMA "PRAÇADE ALIMENTAÇÃO"
SOBREO RIO, unindo as 2
margens.Nos trechos periféricosestão previstos PARQUES
RÚSTICOS
direcionadosao lazer com lago, duchas, quadras e churrasqueiras.
apropriaçãodas margenspela populaçãovisa PROMOVER
O CONVÍVIO
:="''.r7~~.;~ ;i
HARMONIOSO
entreos cidadãose o rio.

A.
~ll~1.:.-..,,
.~

1
Rogério
Mascarenhas
DuarteAguiar,
KlausChaves
Alberto,
Mariane
Garcia
Unanue
e MárioSérgioChaves
deMiranda
Universidade
SantaÚrsula
, RiodeJaneiro
, RJ, 1992
Universidade
FederaldeJuiz deFora, JuizdeFora, MG, 1998
Universidade
FederaldeJuiz deFora
, JuizdeFora,MG, 1998
Universidade
Fed
eral deJuizdeFora, Juiz deFora
, MG, 1998

Privilege
- ClubeNoturno,
JuizdeFora,MG
_Datadoprojeto:
2001_Data
_ oca: mz e ora, , rasil
O Chalédos Ingleses
, um casarãoquasecentenário
, característicodos primórdiosda industrializaçãona cidade (entãochamada
Manchester
Mineira)
, encontrava-se
abandonado.
A definiçãodo programaexigiagrandeAMPLIAÇÃO
DAÁREACONSTRUÍDA
. O partido
adotadofoi VALORIZAR
O EDIFÍCIO
HISTÓRICO
, centralizando-o
dentrodo complexo,
destinandoo local parao grandebar quearticulaos
demaisambientes
. Osacréscimos
construídos
teriamevidenciado
, a sua CONTEMPORANEIDADE
E CONTRASTE
como casarão
: a pista de
dançaà direita, o sushi-barà esquerda
, os sanitáriose serviçonosfundos.A complexidade
destetrabalhoestavaem REVITALIZAR
uma
construção
históricacheiadesignificados,paraumaatividadepeculiar(lazernoturno)
, explorando
MODERNOS
RECURSOS
TECNOLÓGICOS
,
emmeioa umagrandeRIQUEZA
ECOLÓGICA.
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Rodrigo
Allgayer,
Cristiano
Lindenmeyer
Kunze
e André
JostMafra
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
Federal
do RioGrandedoSul, PortoAlegre
, RS, Brasil, 1998
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
Federal
do RioGrandedoSul, PortoAlegre
, RS, Brasil,2003
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
Federal
do RioGrandedoSul, PortoAlegre
, RS, Brasil,1999
GianineMello, MarcusKeske
, LeandroSilva,
EvandroMedeiros
(colaboração)

Biblioteca,Capelae Cafeteriada FFFCMPA
_Datadoprojeto:2000_Datada construção:
2002_Local:PortoAlegre,RS,Brasil.
2
O complexobiblioteca,capelae cafeteriada FFFCMPA
totaliza umaáreade 1057m comacervode 14.121exemplares
. Estáequipado
com8 salas de estudose bibliotecavirtual com48 computadore
medicina.Tal qual a metrópole
, a FFFCMPA
é um organismoem
constantemutação.O seuespaçofísico se moldoupor suasnovas
necessidades
funcionais.A necessidade
de expansãoda biblioteca
levouà reutilizaçãoda áreada antigacapela.Portratar-sede uma
inserçãodentro de um edifício existente
, optamospelo uso da
estrutura metálica devido à facilidade de execuçãoe melho
identificaçãocom o conceitoda intervenção.As duas linhas de
colunasda naveda antigacapelaforamo pontode partidaparao
projetoqueinsereummezanino
, plugadonessascolunas,noespaço
de amplo pé-direito que conduz ao acervo. Dessa maneira,
mantivemos
as características
originaisda nave, tirandopartidoda
principalvirtudedo espaçooutroraexistente.

LianeMakowski
deOliveira
e Almeida
e MarcoAntonio
Bedin
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1978
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da PontifíciaUniversidade
CatólicadeCampinas
, Campinas
, SP,Brasil, 1991
DécioLuizPinheiro
Pradella,FláviaTarricone
, RaquelGiassetti(colaboração)
;
LilianaCapobianco
Palhares
, MarcoAntoniodeOliveira
, PedroAntônioBigardi
,
Aiydano
Carneiro
(assessoria
técnica);Edivaldo
Roberto
Luiz;FátimaA.Baradel;
LucinéiaG. Ferreira
Mira; PriscilaBernardes
Pangoni
(estagiários)

ProjetoUrbano
VetorOeste
_Datadoprojeto:
2000_
Datadaconstrução:
2001_ Local:
Jund
iaí, SP,Brasil
O VetorOestelocaliza-seno quadranteNoroe
ste do Municípiode Jundiaí,cidadesituadaa 60kmde SãoPaulo
, comumapopulação
de
323.397habitantes
. OProjetofoi realizadoem2000,pelaequipetécnicada Secretaria
MunicipaldePlanejamento
Urbanoe MeioAmbiente
de Jundiaí.Os estudostiveramcomoobjetivocentrala qualificaçãourbanado principalvetorde expansãodo Município
, visandoa
reconversão
desteespaçoemumlugarcomreferência
e significado,garantindoa conquistadeespaçospúblicos.Configura-se
comoamplo
territóriovazio,quevemsofrendointensoprocesso
de urbanização
, tanto de densificação
de espaçosurbanizados,
comode ocupação
de
novasáreas.Apresenta
-se comoo principalvetor de expansãourbana,com condições
físico-territoriaise ambientaisde absorvero
crescimentosócio-econômico
e demográficodo Município.Abrange55,32km1 de área, com uma popula
ção de 31.545habitantes
,
correspondendo
a umadensidade
demográfica
brutade 570,22habitantesporkm1.

Eduardo
deAlmeida
FaculdadedeArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1960

Residência
emLaranjeiras
_Datadoprojeto:
1998
_ Datadaconstrução:
2000_Local:Condomínio
Laranjeiras,
Paraty,RJ,Brasil
Projetadanumlotedeconformação
inusitada,situadoemprivilegiadoambientenaturaljuntoao mare a montanhas,
a casafoi resolvida
emdoispavimentos
, comdoisblocosde alvenariacontendoos programasmaisprivativos- dormitórios,banheiros,
serviços,etc.- e um
grandeespaçodefinidopor umacoberturade telhasem4 águas, semforro, queabrigaas áreascomuns
: estar,varandae circulações.
Na plantaquadrada,a malhade 4,68mx 4,68mda estruturaresolvea coberturae os espaçosque interligamos blocosde alvenaria.
Transparênc
ia, ventilaçãonatural,controlede luzforamelementos
essenciaisparagarantirinserçãona paisagem,adequação
ao clima
e desfrutedas vistas. Um"calçadão"de mosai~
o. \
•
rc
aa e
· ·
à sombrade coqueiros.

1
,;..,. '.

Eduardo
honrosa
deAlmeida_menção
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo,SãoPaulo,SP
,
Brasil, 1960
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Residência
naPraiaVermelha
doSul_DatadoproJeto:
a construção: _ oca: raia erme a o u , a u a, , ràs1
Implantada
emterrenodeforteaclive,em meioa densavegetação
e nãomuitopróximoao mar, a casafoi projetadade maneiraa alteraro
mínimopossível
o terrenoe desfrutarda paisagem.
Oacessoíngremepermite(ouobriga)um"passeio"peloterrenoantesdeseatingiro nível
deentrada;nofuturo, um planoinclinadomecanizado
poderáserinstalado.A estruturapré-fabricada
de madeira(jatobá)se apoianafrente
emtrêstubulõesqueemergem
doterrenoe nosfundossobreum pequeno
cortenoterreno
. Oprograma
foi organizado
emtrêsníveis,comsala,
varandae dormitório
principalse projetando
sobreo terrenoemdireçãoàscopasdasárvores.
A escadadeconcreto
queligaostrêspavimentos
estácontidanumvolumedealvenariae seconectaaocorpoprincipalda casaatravésde duaspequenas
pontes
, possibilitando
um percurso
interessante
. Osmurosdearrimoindispensáveis
sãodeconcreto
ciclópicocompedrasaproveitadas
do próprioterreno
.
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Gustavo
Almeida
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
Silvae Sousa
, RiodeJaneiro
, RJ, Brasil, 1981
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Edifício
Comercial
EuroBusiness
_Datadoprojeto:
2000_
Datadaconstrução:
2002_Local:
Teresina,
PI, Brasil
Construído
emumterrenode3.085,00 m1,esteprédiotemquatroelevadores
, sendodois
panorâmicos
voltadospara duas avenidasimportantesda cidade,numa nova área
comercialquecomeçaa surgir.O EuroBusinessmarcoua entradado grupoEuropa
,
empresaespanhola
quetrabalhanoPiauícombeneficiamento
e exportação
decourose
castanhade caju, no mercadoimobiliário
. Seuprojetofoi executado
em 2000e a obra
concluídaem2002.Encontra-se
situadopróximoaosdoisshoppingscentersda capital
e profissionaisliberaisnos14 pavimentosdo estado.É destinadoa abrigarempresas
tipo, tem lojasnotérreo,três pavimentos
de garagem
, centrode convenções
no pilotis,
áreaparaeventose restaurante
nacobertura
. Oedifíciomudoua paisagem
dazonaleste
da cidade, poisfica em localde destaquejunto à margemde um dosriosquebanhaa
cidadee temvisãoprivilegiadadasduaspontesqueligamestaárea, considerada
a área
nobre
, aocentroda cidade.

Gustavo
Almeida
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoSilvae Sousa,RiodeJaneiro,RJ, Brasil, 1981

HotelLuxardoPiauí_Datadoprojeto:2000_
Datada construção:
2001_Local:
Teresina,
PI, Brasil
..1.,
OLuxarHoteldeTeresinapertenceuaoe foi construídopeloGoverno
doEstadodoPiauí(
na décadade 50. Noinícioda décadade 70 foi completamente
reformadoe adquirido
posteriormentepor esta cadeia. Em 2000 encontrava-seem péssimoestado de, , '
conservação,
foi entãocontratadocomesteescritórioo projetode reformae adaptação, ""~----..._;
aos novostempos.Isto se deveuao fato do hotelter sido adquiridopor uma holding"_-é . .
comváriostipos de empresas.A obrafoi concluídano final de 2001e o proprietário~1._~--,~----......
2[-i=,~-~
resolveuconservara antiga bandeirahoteleira. O prédiofoi totalmentemodificado
.-;._il:f::::::-=-~
.t:::.::__y::;Osapartamentos
e os banheiroscresceramcomos novosmateriais,corese decoração.
'1;'%_~~ii-~:•
:z..
No_andarde lazer, a piscinafoi diminuída, dandoespaçoa salãodeeventos
, business
~%-~~~:!..::;:.t;-_
e f1tnessce~ters. _Nopavimentode acesso
, lobby, americanbar, restaurantee centro~~
de convençoesficaram integrados com a derrubada de paredes e eventua1s
~
.::p-~
fechamentoscom vidro. As fachadasforam totalmenterevestidasde cerâmicas
, as~
~
.:;:r;:;
esquadriasmudadasporvidro paracontrolarsome luminosidadenasáreasinternas.
S::=_
~:-;._,
Automaçãoem vários setores,materiaisatuais nos balcõese marquises
, modernas
~
· ·i
obrasde arte em todosos ambientesemprestarama estetradicionalhoteldo centro~·. : ,---1-L-L# . • H-H,
da cidadeuma imagematual e arrojada.
·

-'-:§fffiJifµ,.··.,
'
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MaríliaPenteado
Sant'
AnnadeAlmeida
e JoséMagalhães
Júnior
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Univer
sidadedeSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP,1972
Faculdade
deArquitetur
a e Urbani
smoda Univer
sidadeMackenzie, SãoPaulo
, SP
, 1963

TeatroMunicipal
de SãoSebastião_Data
doprojeto:1992_Datada construção:
2001_Local:SãoSebastião,
SP,Brasil
OTeatrode 500 lugares, comusoparamúsicae peçasteatrais, ocupaumaesquinaà beiramar, formadapelasruasAntonioCândidoe
Dr.AltinoArantes, na cidadede SãoSebastião
, S.P
. Oedifíciocompõe-se
de um pisode camarinse oficinas, um meiopisoparaplatéia
inferiore palco, mezanino
abrigandoplatéiasuperiore umpavimentotécnico.A platéiatem a formade umcírculode20.00mdediâmetro
e 12.00mde altura, e é elevadaem relaçãoàs ruas.A bocade cena, tambémem curva,tem 15.00m em planta e 7.00mde altura.
O acessoprincipalse dá por umagrandeescadariavoltadaparao mar.Serviçosreceberam
suaentradapelarua detrás. Asestruturas
do edifíciosãode concretoe metálica.Oconcretofoi empregado
no embasamento,
colunase vigasdo edifício. Ascoberturasda platéia
e palcosãoemlaje maciçaapoiadassobreumaestruturametálicaespac I N I
i If i
comouma passarelade iluminaçãocênica. Nas vedaçõesde todoteatr
foram utilizadostijolos maciços para dar maior isolamentode ruídos.
Asparedesinternasdo palcoe platéia, alémdeseremmaciças
, sãodupla
com um espaçamentode 8cm entre elas, preenchidocom lã de vidro.
O tratamentoacústicofoi trabalhadode formaa valorizarcores,texturas
e profundidades.
A madeira, a lã de vidro, o tijolo têm um tratament
artesanal
, comosetratassedacriaçãodeuminstrumento
musicalacústico.

1
AndeAlvarenga
e
Rogerio
Goldfeld
Cardeman
FaculdadedeArquiteturae Urban
ismoda Universidade
Federal
doRiodeJaneiro
, Riode Janeiro
, RJ, 1993
Faculd
adedeArquitetura
e Urbani
smoda Universidade
Federal
doRiodeJaneiro
, RiodeJaneiro
, RJ, 1991
Guilherme
Gorini(colabora
ção)

Centrode Convenções
e Exposições
paraa I a e o 10 e ane1ro
_ a a o proJeo:
_ oca: 10 e ane1ro, , ras1
Ao projetarum equipamentode grandesdimensões
, programacomplexoe localizadoem um lote urbanode tamanholimitado e de
geometriadesfavorável,
comonocasodesteCentrode Convenções
, nosorientamospelosprincípiosquenortearamos novosprojetosde
urbanizaçãoda CidadeNova. Arrasadana décadade 60, o projetoentãoelaboradopara esta região, de matriz modernista
, previa
edifíciosisoladosem meioa um parque. Como desinteresse
pelaocupaçãoda área, a Prefeituradefiniu, em 1988, um novoprojeto,
tendocomoprincípioo respeitoàs preexistências
urbanase comocaracterísticas
a integraçãoà malhaviária existente
, a noçãode que
o conjuntodevaprevalecersobreos prédiosisoladose o usode elementosde desenhourbanopré-modernistas
. Pararespeitarmos
os
alinhamentose volumesdefinidosnesteprojeto, localizamosno centroda quadraos elementosde maioráreae volume: o Salãode
Exposições
e, sobreeste, as salasprincipaisdoCentrodeConvenções
, flanqueados
pordoisedifíciosmaisaltos, deescritóriose serviços
.
A construção
existentenoterreno,umantigohospital, restaurado,
abrigariaum restaurante
. Pelopilotisdo hotelo públicoteria acessoà
praçainternado Centro
, rótulade articulaçãoentreas edificações
, mantendoumeixode circulaçãode pedestres
já existente
.
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JoséAlves,
Vinícius
Andrade,
Marcelo
Morettin,
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da Universidade
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Faculdade
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Reconversão
UrbanadoLargoda Batata- Estratégia
e Proposições_Data
doprojeto:2002_Local:
SãoP~
l_ldentificamosdois pólosde intersecçãode fluxos: um, situado no Largoda
Batata, e, outro, situado no cruzamentoda Marginalcom a AvenidaEusébio
Mattoso.Elegemos
comoalvo de intervençãoprioritáriaa área de inter- relação
entreessesdois pólos,instalandoaí um elementourbanístico queopereemtrês
níveisestruturais:comoeixodecirculação
, comoplanoirradiadorparaas quadras
adjacentese como referencialarquitetônico
. 2_Adotandoa atuaçãosobre o
territóriocomofundamento
da reconversão
urbana, propomos
materializaro eixode
conexãoentreos dois pólospor meiode um elementoreconhecível,
desenhando
umapraçalinearquedenominaremos
régua. Estacompreenderá
umafaceexterior
- passeiopúblico- e, noavesso
, infra-estruturadecomunicação
e esportes
. 3_No,
póloMarginal/ EusébioMattoso
, propomos
a criaçãode um parque, ao longoda
Marginal
, no qualestarãoalojadasas estaçõese terminaisde transportepúblico.
Inaugurar
, por meio deste parque
, o diálogourbanísticocom o Rio Pinheiros
,
elementofundamentalda configuração
morfológica
e da paisagemda cidade.

SP,Brasil
....:·
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da Universidade
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, Universidade
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FaculdadedeArquiteturae Urbanismoda Universidade
de SãoPaulo,SãoPaulo,SP, Brasil, 2001

SEMAB
_Datadoprojeto:
2002-2003
_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
O Empreedimento
SEMAB
constitui-seno primeiroprojetodesenvolvido
parao Programa
de Locação
Socialda PrefeituraMunicipalde São
2
Paulo
. Situa-sena regiãocentralda cidade,nobairrodo Pari, emterrenode3.214,96m • Com8.464,41m2 deáreaconstruída
nosseustrês
blocosdeedifícios
, compreende
setetipologiasdistintas,totalizando
137unidades
habitacionais-comáreaútil emtornode42,00m2 -, sendo
22 delasdestinadas
a pessoas
portadoras
dedeficiência
oucommobilidade
reduzida.
Aoreconhecer
a particularidade
desuainserção
urbana
,
potencializa
o usodoespaçocoletivoe a continuidade
doespaçourbano.Suaimplantação
e volumetria
decorrem
da análisedascondições
de
insolaçãogeraldosespaços
e, emparticular,da aeraçãodasunidadeshabitacionais
. Noseudesenvolvimento,
incorporaram-se
aoprograma
serviçospúblicose ambientes
coletivos,
comofarmáciacomunitária,
áreaassistencial
deapoioaotrabalhador
, módulos
deserviço,auditório
e hortacomunitária.
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Faculdade
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da Universidade
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da Universidade
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CursodeArquitetura
e Urbanismo
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, Universidade
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HotelSãoPaulo_Data
doprojeto:
2001-2003
_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
Entende-se
a propostaparao HotelSãoPaulocomoelemento
de umapossívelpolíticahabitacional
e urbanaparaa áreacentralda cidade
de SãoPaulo. Intervirna áreacentralde SãoPaulosignificadesenvolver
propostasde valoraçãodo espaçopúblico,contráriasa uma
arquiteturade exclusãosocial.Nohotel, o térreoe os primeirosandaresdoedifíciodestinam-se
a ampliaro acessoaosserviçospúblicos
,
compreendendo:
uma praça pública,um centrodo ProgramaFamiliarde SaúdeMunicipale uma creche24 horas.Todosos demais
ao usohabitacional
, nototal de 160unidadesdistribuídasem 18
distintas,comáreasentre32,05m2 e
Pavimentosdestinam-se
,,tipologias
)
60,25m2• A propostaobjetivapotencializar
as áreasde usocoletivo.Para
-'
tanto, propõe-se
quecadadoisandaressejamentendidos
,comouma'.vi,la',
·,. ,
/
. ,r,
sendoque todosos andaresímparescontamcom uma area comun1taria
il
coletiva.Ototal deárea_construída
da edificaçãodoHotelSãoPaulo
, serviços
/
0° ,
/
e habitaçãoé de, aproximadamente,
10.560,00m2•
~;ot•'~
r1
ci°r"'
.r
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Simone
Alvese MarcoAntonio
Biasoli
Faculdade
deArquiteturada UniversidadedeTaubaté
, Taubaté,SP, Brasil, 1987

NovaSededoGrupode DançaCorpo
_Datadoprojeto:2002_Local:BeloHorizonte,
MG,Brasil
O blocoGrupoCorpocontacom uma capa de vidro a uma distânciade novemetrosdo corpo
principal.A estrutura, em perfis metálicos
, dista três metrosdessa"capa". O térreoé de uso
públicoe a parte superior
, de uso restrito. No primeiroandar concentram-se
estúdiose áreali 1 __
técnica.Nosegundoandar, administraçãoe refeitório. Nosubsolo
, áreasde apoioe lazercomacessoà áreade usorestrito no térreo.
No blocodo teatro há hall com pé-direitode 12 metros, ondese observao volumecircular da platéia. Todofechamentoexternoé em
placasbasculantesmetálicasou de vidro. Notérreoencontram-se
o centrocultural, o teatroe todasas atividadesde apoio. A entrada
de funcionáriose artistas dá-se pela lateral. No primeiroandarconcentram-se
áreasde apoioaos artistas. A praçacobertaabriga
cinemas
, restaurante
, cafée sanitários.Seuacessodá-sepelasrampaslaterais, fazendoa uniãodosdois blocos.Na praçadescoberta
observa-se
o conjunto,os volumesdevidroe metalestabelecendo
um diálogocomas montanhas
aofundo.
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Cláudio
SilveiraAmaral,MarceloFonseca
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Montandon
Faculdade
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Faculdade
deArquitetura
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da Universidade
EstadualPaulista, Bauru, SP,2001
Faculdade
deArquitetura
, Artese Comunicação
da Universidade
EstadualPaulista, Bauru, SP, 1994
Faculdade
deArquitetura
, Artese Comunicação
da Universidade
EstadualPaulista, Bauru, SP,2001

A Metrópole
e a ÉticadoProjetoUrbano
_Projetoelaborado
especialmente
paraa 5ª Bienalinternacional
de Arquitetura
e Design
deSãoPaulo
_Datadoprojeto:2003_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
Nesteedifício comerciallocaliza-seum escritóriode design gráfico, uma editora de livros especiaise uma revistaria no térreo.
A contemporaneidade
e o despojamento
procuramtraduzirem arquit
sãosimplescomoo cimentoe o painelOSB(aglomerado).
A vitrine d
revistariafecha durantea noite, não permitindoque se veja seu lad
interno. Duranteo dia esta mesma peça se abre, formando u
expositordas revistasà venda, alémda vista parao interiorda loja.

lzabelAmarale NilbertoGomes
Universidade
Federal
dePernambuco
, Recife
, PE, 2000
Universidade
Federal
doRioGrandedoNorte
, Natal, RN, 198

EscolaSuperiorde Advocacia
doRioGrandedo Nore_ ata o roJeto:
1002_ oca: ata , , ras1
Esteprojetoé o ganhadorde um concursode ArquiteturaorganizadopeloIAB-RNe OAB-RN,
no ano de 2002, para a sededa Escola
Superiorde Advocaciado Rio Grandedo Norte,na cidadede Natal. Nestapropostabuscamossoluçõesque reflitam o tema Justiça,
atendendoao programaexigidopeloedital: umedifícioparaabrigaratividadesrelacionadas
como sistemajudiciárioe umequipamento
cultural, buscando,sobretudo
, dar respostasaoscondicionantes
climáticoslocais, os usospropostose a tecnologiada construçãoa ser
empregada.O desafiodesteprojetofoi superaras dificuldadesimpostaspeloscondicionantes
espaciaisde um programaextensoe um
terrenode médioporte,desenvolvendo
alguns conceitosde arquiteturaque resultemnumaedificaçãofuncionalde alta qualidade.
O conjuntoEscola- auditório/teatrolança mão da luz natural para obter uma significativa expressividade
arquitetônicada sua
utilização,quandoreforçaa utilizaçãode elementosde proteçãosolar,aberturase fendasparacriar camadasplanaressucessivasque
dão personalidade
e originalidadeà edificação.

MárciodoAmarale RafaelAntonio
Cunha
Perrone
Faculdade
deArquitetura
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da Universidade
deSãoPaulo,SãoPaulo
, SP,1980
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP,1973

CentrodeAtendimento
à Educação
de lndaiatuba
_Datadoprojeto:
2003_
Datadaconstrução:
nãoconstruído_Local:
lndaiatuba,
SP,Brasil
O projetofoi realizadoparaatendera umcomplexo
programadeatividadesvoltadasàs demandas
educacionais
domunicípiodelndaiatuba
.
Esseprogramacontém
, em linhas gerais,num únicoconjuntoarquitetônico
, as áreasadministrativasda Secretariada Educação
, os
ambientesdeatendimento
aosprogramas
educacionais
, osespaçosdestinados
aosprojetosdecapacitação
deprofessores
e ambientespara
a realização
deatividadesartístico-culturaisinterativas.Dopontodevista urbanísticoarquitetônico
, procurou-se
desenvolver
um projetono
qual o programafosseabrigadonumconjuntoarticuladode volumes
. Estaarticulaçãoé estabelecida
pelospercursos
, visuaise acessos
propostos
queutilizama permeabilidade
comoelemento
fundamentalda compreensão
doprojeto
. OCentrofoi implantadonumamploterreno
de esquinaquetem aosfundosa áreade expansão
do
ParqueEcológicoda Cidade.Utilizando-sede relações
entre volumesde superfíciescurvas e prismas bem""--.;..-=definidos
, buscou-se
propiciarumasériedeperspectivas
_.
ricas e variadas. Ao mesmotempo, por meio d
alargamentodos passeiose constituiçãode uma praça
de piso, amenizou-se
o desenhoagudoda esquina
gerou-sea permeabilidade
desejáveldospercursos
para
a utilizaçãodoedifícioe sua integraçãona cidade.
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IgrejaemCampinas_Data
doprojeto:
2001_
Local:
Campinas,
SP,Brasil
Oedifíciofoi desenhado
como intuito de marcara presençada Igrejae atendersuasnecessidades
pastoraisjunto à comunidade
carente
da regiãodoCampusPUCCampinas
, aosalunose funcionáriose, emespecial
, junto aospacientese familiaresdo HospitalUniversitário.
Nessesentido,foi promovidasuatotal integraçãocomo Campus
. A implantaçãofoi definidacoma entradavoltadaparaa rua principal,
comênfaseno acessoe na visualizaçãodo Hospitale doAmbulatórioe na ligaçãocoma praçado Campus
, previstapeloplanodiretor.
A igrejaprocuraregistrarde mododiscretoa suadiferenciação
decaráter, destacando-se
, atravésdedoisgrandesmurosortogonais
, das
prosaicasconstruções
laterais. Há, no local, umatorrede caixad'água, em anéispré-moldados
deconcreto
, quenãopodeser demolida.
Paraque sua presençanãocomprometa
a tipologiado edifícioda igreja, decidiu-se incorporara torre ao projeto.Sua incorporação
é
fundamental
, tanto pelousocomoelementogeradorde um pátio interno, quantopelosignificadoobtidoporsuatransformação
na torre
da igreja. A definiçãode um alargamento
do passeiojunto à esquinadasvias geraum pequenolargo, quereafirmao carátercomunitário
do edifícioe resgatanossaherançacultural, de identificaro local da igrejacomoo edifíciocoma frente paraa praça. Osvolumesdo
edifícioserãodispostossobreum espelhod'águaparasinalizaro carátersimbólicode sua construção.
O rito de passagemda passarela
de entradasobrea águareiterao significadoda fé e da Igreja.
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, RJ,Brasil, 1985/ Universidade
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, PE, 1985/ Universidade
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iro, RJ,Brasil, 1990/
PontifíciaUniversidade
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Habitação
Popular
noCentroHistórico
deSalvador
_Datadoprojeto:2001_Local:RuaJoaquim
Távora,Salvador,
BA,Brasil
OCentroHistóricode Salvadortevesuafunçãoresidencialdeteriorada
, os imóveissetransformaram
emcortiços,chegandoaoestadode
ruínas. Asoperações
clássicasde renovação
urbana, coma implantaçãode usosdirecionados
parao turismoe cultura, têm demonstrado
que, porsi só, nãorevitalizamestesespaços.A Unesco
, juntamentecomo Governo
da Bahia/ CONDER
, determinados
em requalificaro
tecido urbanoatravésda dinamizaçãoda função residencial,
contrataram este escritório para o encaminhamentodesta
questão
. Na primeirafase do trabalhotratou-seda análisedo
mercado,
doestoquedeterrenose ruínase respectivos
potenciais
deocupação
, alémda determinação
dosvetoresdedinamismod
tecidourbano.Paraa segundafaseforamescolhidosdezimóvei
para implantar moradias, via Programade Arrendament
Residencial.Foramelaboradosprojetosem que, respeitadaa
volumetria
e preservados
oselementos
característicos
dasfachadas
,
os espaçosinternosforam transformados,o que originou 7
unidadeshabitacionais.A desapropriação
e a restauraçãoda
fachadase telhadosserãopromovidascom recursospúblicos
poisa preservação
é de interessehistóricoe cultural.
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ProjetodeUrbanização
daComunidade
ParqueAnalândia
_Datadoprojeto:
2002_Local:SãoJoãodoMeriti,RJ,Brasil
A comunidadeParqueAnalândiaocupaáreaorigináriado aterrodo leito do RioMeritijunto a trechoda LinhaVermelha.
A necessidade
de
se encontrarespaçona comunidadeparapromovero reassentamento
das famíliasque moramna áreade risco- faixa de proteçãodas
linhas da Light - orientouo projetono sentidode criar soloatravésda agregaçãodas novasunidadeshabitacionaispor geminaçãoe
sobreposição
, comcasasdúplicesapostassobrecasasplanas, usandoos tetos destascomopisose terraçosparaas outras.Assimse
mantéma densidademédiada comunidade
e libera-sesoloparaos demaisimperativosdo projeto,comoa construção
decreche,postode
saúde,associação
de moradores
e áreasparapráticade esportes.O projeto
, noâmbitodo ProgramaHabitarBrasilBID- Subprograma
de
Urbanização
de Assentamentos
Subnormaisdo Ministériodas cidades,procurademonstrarcomoa manipulaçãoprojetualde densidade
- alta densidade- podeviabilizar, economicamente
, o empreendimento
, quetem limite reduzidode investimentoporfamília,atravésda
racionalização
e bomrateiodas infra-estruturase distribuiçãocriativadosequipamentos
sociaisesportivose de lazer.

Claudia
Amorim
e LuizEduardo
lndiodaCosta
Faculdade
deArquitetura
da UniversidadeFederal Fluminen
se, Niterói, RJ, Brasil, 1991
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda Universidade
doBrasil, RiodeJaneiro
, RJ, Brasil, 1960
CarlotaSampaio
e LigiaCury(colabora
ção)

Residência
noRiodeJaneiro
_Datadoprojeto:2000_Datada construção:
2001_Local:RiodeJaneiro,RJ,Brasil
O projetotevecomoelementosdeterminantesa forçavisual e a belezado seuentorno.Comopanode fundo, a florestado Corcovado
,a
LagoaRodrigode Freitas,o mar, o MorroDoisIrmãose a Baíade Guanabara.
O ritmo,a simetriae a rigidezsãodecorrências
naturais
da estruturametálicaquedefiniu o partidoarquitetônicoestrutural.Comamplosespaços
, detalhesprecisose técnicasarquitetônicas
arrojadas, o projetose propõea valorizarsua purezaconceituai, atravésda ordem, da funcionalidadee da beleza.A propostaenfatiza
a racionalizaçãoda construção
, adotandofechamentosem dry-walle as instalaçõeselétrico/ hidráulicasaparentes
. Osdoisvolumes
sobrepostosperpendicularmente
são permeadospor vaziosque evitam umidadesindesejáveis
, pelo uso de ventilaçõesnaturais e
cruzadas
. Oespelhod'água,na coberturadovolumeinferior, funcionacomoelementode proteçãoda impermeabilização
e dasvariações
de temperatura,alémde valorizara estéticado conjuntocomo reflexoda encostado Corcovado
.
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Marcela
Amorim,
Rodrigo
deMello
e VascodeMello
CentroUniver
sitário Belas Artes, São Paulo
, SP, Brasil, 1999
Centro Univer
sitário Belas Artes, São Paulo, SP, Brasil, 2000
Faculdadede Arquitetura e Urbani
smoda Universidade Presbiteriana Mackenzie,
SãoPaulo
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Terminal
Rodoferroviário
doKm21_Datadoprojeto:
2002_
Local:Carapicuíba,
SP,Brasil
Situado na divisa de dois municípiospopulososda RMSP(Região
Metropolitana
de SãoPaulo),Carapicuíba
e Osasco
, o terminalé fruto de
umaaçãoconjuntaentreas prefeituras.Buscando
possibilitaraosseus100.000usuários/dia a 1negraçaoen reos s1semasdetranspo e
coletivo
, o projetocontoutambémcoma participação
deórgãosestaduaiscomoa EMTU
(Empresa
Metropolitana
deTransportes
Urbanos)
e
a DERSA
(Desenvolvimento
Rodoviário
S.A.).Sualocalização
, nosbaixosdo Rodoanel
MárioCovas
, serviude fator limitante, bemcomode
moteparao desenvolvimento
deumprojetoque, porlocalizar-se
naconfluência
dediversosmeiosdedeslocamento
, separa
, funcionalmente
,
as circulações
de pedestres
e autos.Atravésde um conjuntode passarelas
quepropiciaao usuárioo acessode ambosos municípiose de
um amplocomplexo
viário, o terminalcria mobilidadee segurançaparatodosaquelesqueo utilizemem seutrajetocotidiano
. Pousando
sobreo limite dos municípiose situadosob o rodoanel
, o terminal, de 6.500,00 m1, estendesuas "asas"sobreuma área atualmente
degradada
, oferecendo
, aoobservador
, umaimponente
e arrojadaconstrução
de aço corten.

PatríciaAnastassiadis

244

Faculdade
deArquiteturae Urbani
smoda Univer
sidadePresbiterianaMackenzie
, São Paulo
, SP
, Brasil, 1993

....
CC

e::

LI.J

e.:,

e
,c:c
e.,,,
V)

e
e..

><
LI.J

HotelLycra
_Datadoprojeto:
2002_Data
daconstrução:
2003_Local
: SãoPaulo,SP,Brasil
A propostade projetoda Anastassiadis
Arquitetosparao "HotelLycra"
, buscaatravésda
integração
detrêsambientes,
restaurante
, lojae áreadeexposições
, a criaçãode umespaço
que caracterizeuma novaatraçãourbana.A continuidadede estilo para todo o espaço
confereo caráterdeunidade.Umlocalpara"hospedar"
moda,gastronomia
e arte. Ascurvas
, criandoambientes ,
e a quebradosângulosretosremetemà flexibilidadedo corpohumano
funcionais
, operacionalmente
viáveise quecompõem
umespaçoininterrupto.Ousodopreto,/; J '
brancoe cinzacriamo aspectoatemporal
, ondequemdita o tempopresente
, salpicandoo ,1.
espaçodecore vida, é o próprioproduto
. Essabuscadaflexibilidade
, aliadaà tecnologiados~
equipamentose à forma inusitadade utilizá-los, envolveo visitante no espírito Lycra.
Os efeitos luminososempregadosno projetoproporcionam
uma atmosferacênica, que
confereao localo caráterdeexposição
, ondeo produtoreafirmao statusde "bestseller".
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Carolina
Vinchon
Nogueira
de
Andrade,
DieterHansMatuschke
e
CamilaSimbalista
Antunes
deOliveira
Faculdade
deArquitetura
da Universidade
SantaÚrsula
,
RiodeJaneiro
, RJ, Brasil, 2002
Faculdade
deArquitetura
da Universidade
deBrasília
,
Brasília,DF
, Brasil,2001
Faculdade
deArquitetura
da Universidade
SantaÚrsula
,
RiodeJaneiro
, RJ, Brasil, 2002

HotelCultura_Data
doprojeto:
2003_
Local:Visconde
deMauá,Itatiaia,RJ,Brasil
A concepção
doprojetofoi fortementeinfluenciada
tantopelodeseJoo c 1ene e umaconsruçao ora os padroes
arquitetônicos
locaiscomo
peladeclividadeacentuadado terreno.Houveassimumamaiorpreocupação
coma implantaçãodosambientes,
de modoa existirperfeita
harmoniaentre a funcionalidadee a complexidade
do terrenoescolhido
, priorizandosemprea belezanatural do entorno.O projetoé
predominantemente
horizontal,
similara umafita dispostasobrea montanha.
Idéiaressaltada
aindapelascoberturas
inclinadasquepropõem
movimento
, tornandoesteum projetoarquitetônico
singular.Ambientes
abertose fechadosporpanosenvidraçados
sealternam,priorizando
a
integraçãocom o exteriore melhoraproveitamento
da luz natural, valorizadopor rampas
, varandase terraços.O hotelcontacom 36
apartamentos
, divididosemduaslâminasvoltadasparao Sul, comvistapanorâmica
e privacidade
. E, alémdeespaços
voltadosparaeventos
e exposições
, há tambémum espaçovoltadoao relaxamento:
o spa possuisaunas
, piscinastérmicas,massagens
e banhosterapêuticos,
em
umaáreaprivativae privilegiadapelavista locale conseqüente
integração
coma natureza.

Luciano
Andrades,
GabrielGallinae MarceloPontes
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
Luteranado Brasil,Canoas
, RS, Brasil, 2002
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
Luteranado Brasil, Canoas
, RS, Brasil, 2001
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Federal
doRioGrande
doSul, PortoAlegre
, RS, Brasil, 1987

EnsaioProjetualparao Sistemade Transporte
Hidroviário
de PortoAlegre_Projeto
especialmente
desenvolvido
em maiode 2003
paraa Exposição
GeraldeArquitetos
da 5ª BIA_Datadoprojeto:2003_Local:
PortoAlegre,RS,Brasil
Assimcomoas principaismetrópolesmundiais, PortoAlegreenfrentaum característicoproblemaresultantedo aceleradocrescimento
urbano:seutrânsito. Foipensandonissoquepropusemos
a idéiade aproveitaro potencialhidroviárioda cidade, criandoum sistemade
transportealternativo:o HidroBus.Baseadoem uma tendênciamundialde revitalizaçãoe valorizaçãodas orlas urbanas,o HidroBus
funcionariaa partir de umafrota de barcoscomcapacidadepara25 pessoas,levandopassageiros
peloLagoGuaíbaatravésdeestações
situadasem pontosestratégicos
, interligando-secomoutrossist as.
aD.S
P.O.deJ!ç·o.,
acle lÔJJ.LJlU.S
~ .
Q e P. Qil.l.UÍS.tic.U.S
,~------lncorporadasà paisageme configurando-secomo referencial
urbano,as estaçõesforamplanejadasa partir de umconceitoque
visa a simplicidadeconstrutiva,horizontalidade
e permeabilidade
visual, coroandoesta idéia de grande vocaçãoturística e
potencializadora
de investimentosparaa orla porto-alegrense.

1
Marcelo
Antoniazzi,
Alejandra
Devecchi
e ElianeGuedes
Faculdade deArquitetura e Urbanismo da Universidade
deSão Paulo
, São Paulo
, SP
, Brasil, 1974
Faculdade deArquitetur
a e Urbanismo da Universidade
deSão Paulo
, São Paulo
, SP
, Brasil, 1987
Faculdade de Arquitetur
a e Urbanismo da Universidade
deSão Paulo
, São Paulo
, SP
, Brasil, 1974

ParquedaMaternidade,
RioBranco,
AC_Datadoprojeto:
2000_
Datada construção:
2002_Local:RioBranco,AC,Brasil
O Parqueda Maternidadeé uma intervenção urbanade requalificaçãodas margensde um dos principaiscórregosda cidadede Rio
Branco
, noEstadodoAcre:o igarapéda Maternidade.
Projetadoe implantadoentreos anosde2000a 2002, constituidesafioparticular,
exigindoum esforçoprojetualímpar: desdea estruturação urbanaaté a definiçãopaisagísticadosambientesamazônicos
; da equação
da macrodrenagem
aodetalhamento
dosequipamentos
urbanos
. Comextensãodeaproximadamente
6 km,o parquereestruturaa cidade
de Rio Branco
, através da implantaçãode uma série de equipamentospúblicosao longo dos seus 55 ha de área urbanizada
,
qualificando
, comas mesmasvantagensde localização, áreascentraise periféricas.Umaseqüênciade pequenaspraçasé articulada
atravésde um sistemaviário local e ciclovias, organizandoseis setores-chave
do parquecom referênciasurbanasdiferenciadas:
a Praçade Entrada,o auditório, o setordas escolas
, o Centroda Juventude
, o Shoppingda Cidadaniae a PraçadosPovosda Floresta
.
OParqueda Maternidade
é hojea principalreferênciaurbanada cidade, contribuindoparaa construçãode umaurbanidadeda floresta.
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JuanCarlos
Apolo,
MartinBoga,AlvaroCayón
e Gustavo
VeraOcampo_menção
honrosa

_.

FARO
, Uruguai,1989
FARO
, Uruguai
, 1987
FARO
, Uruguai,1989
FARO
, Uruguai
, 1991
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TERRAÇO
EGITO_Data
doprojeto:1999_Datada construção:
2001_Local:Montevidéu,
Uruguai
O que pareceindiscutívelé a oportunidadedesseprojetogerarespaçosde experimentação
alternativos,de ondea dinâmicaurbana
materializeas transgressões
inevitáveis,as alternativasàquelesistematradicionalde entendere vivero espaçopúblicoem constante
transformaçãode usose costumes.A propostatenta focalizarsimultaneamente
duas questõesque são inerentesaos problemasde
Montevidéu:seu contatocom o mar e os novosusos públicos.Assim, construindoo âmbito da experimentação,
despojando-se
dos
impulsostradicionais e sem pressionaros presumíveisnovosusos, o espaçotrata de manifestar-seausente,sem significado
pré-determinado,
sem equipamento
, à espera(além do material). Se
alguma coisa pode entender-secomo contraditória, é a vontadede
isolar-se, quesua precariedade
de materialização
manifesta,e comisso
nãoreconhecer
a convivênciacomumentornocaóticoe incerto, quepode
ser elementode consolidação
e caráter.Masde todasas maneiras
, esse
isolamentoé partedo riscoe da estratégiaplanejada.Otempodecidirá
o futuro dessaintervenção
. Emqualquerhipótesedesdedesaparecer
até
consolidar-se-bastariaa construçãopara entenderque despertauma
cadeiade sinergiasque logoevoluirá.Nessescritérios, tenta-se gerar
uma propostaaberta, que propõedescobrir-seno transcorrerdo tempo
aosimpulsosquea cidadedispõe.

JuanCarlos
Apolo,
MartinBoga,
AlvaroCayón
e Gustavo
VeraOcampo
Estudio associado:

DanielChristoff
e Fernando
DeSierra
FARQ
, Uruguai
, 1989
FARQ
, Uruguai
, 1987
FARQ
, Uruguai
, 1989
FARQ,
Uruguai
, 1991
Estudioassociado:
FARQ,
Uruguai
, 1991

Hotel4**** Plus
_Datadoprojeto:
1999_Local:Montevidéu,
Uruguai
Naáreacentralda cidadedeMontevidéu,
entreo Palácio.Municipale o h1sonco erca o a un anc1a- am os pa nmon1osa c1 a e-,
localiza-se
esteedifíciodeusosmistoscom14000m2 construídos.
A circunstância
urbanasoma-seà particulardemanda
doempreendimento.
Deviadar-sesoluçãoa um grupode três associados:
grupode hotelaria
, (principalincorporador)
, a associação
de jornalismo(APU)
, como
usuáriode posse,e a prefeituraMunicipalde Montevidéu
, donado terreno
, vizinhae proprietáriado Mercado(futuroCentroCultural)
. Uma
decisãoimportantedo Projetofoi relacionara divisãodas atividadesem virtudedas duasfrentesdisponíveis
derivadasda conformação
o acessoprincipal,e se
particulardo terreno
. Destina-sea Fachadacomfrenteà rua Ejidoparausoexclusivodo Hotel, ondese desenvolve
utilizariao calçadãodo Mercado
comoespaçode contraposição.
Umespaçodetodaa alturado edifícioconstróia fachadainteriordo hotel,
resolvendo
a profundidade
do terrenoe promovendo
umafluida conexãointernaentreas fachadasprincipais
. O calçadãodo Mercado
fica
ligadoà ruaEjidoatravésdeumaaçãohorizontal(térreolivre)e o magnetismo
verticaldoespaçocentral,diluindoo efeitofrente- costasque
afetariaa fluidezintencionada
do projeto.Estaconfiguração
espacialpermiteinstalar, no calçadãodo Mercado,
as restantesdemandas
de
acessibilidade
e projeçãofutura, procurando
absorver(moderar)
, a grandedisparidadepercentualde áreasdestinadasaostrês sócios,
convivendo
na presença
de unse outrossemalterarsuasparticularesgestõese vocações
.

Suyene
Riether
Arakaki,
lgorSoares
Campos
e Marcelo
SaviodeAraujo
Souza
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smo, Univer
sidadedeBrasília
, DF
, 1997
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smo, Univer
sidadedeUberaba, MG, 1997
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smo, Univer
sidadedeBrasília, DF
, 1997
LuisEduardo
, ArthurMottus (projetos
complementares)
;
Rosa GrenaKliass(paisagismo)

Residência
ParticularemBrasília
_ Datadoprojeto:2001-2002
_Local:Brasília
, DF,Brasil
Habitarem umacidademoderna.Localizadanumbairrodealto padrãode Brasília, a residênciainsere-seemterrenode800 m2, deonde
se avista o lago Paranoá.A fluência espacialdecorredo programarequisitadopelo cliente:valorizaçãodas atividadessociais,em
espaçosconvergentesao pátio central com piscina. Enfatizandoessa convergência
, buscou-sea transparênciados planos das
esquadrias
, permitindoumapercepção
dosespaçoscomoumtodo- interiore exteriorpercebidos
simultaneamente-, acentuadapela
leitura dos grandesvãos estruturais.A casa é uma caixa solta do chão, com paredesexternasque não tocamo teto. A articulação
exterior-interiorno acessoé marcadapeloritmo dostotens.Nopátiocentral, o pergoladode vigas vermelhasdá continuidadeao ritmo,
desenhandocom luz e sombraos espaçoscentrais.Os planos
bemdefinidos, águae jardim- quepermeiatoda a casa- são
os elementos trabalhados para resultar em espaços para
integraçãoentreos ambientesíntimose sociais.
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1
Carlos
Antônio
Barbosa
deAraújo,
Marcos
PauloCereto
e Antonio
Carlos
Rodrigues
Silva
Faculdade
s IntegradasSilva& Souza
, RiodeJaneiro
, RJ, 1993
Faculdade
deArquitetura
da Universidade
Federal
do RioGrandedoSul,Porto
Alegre
, RS, 1999
Faculdade
deArquitetura
da Universidade
Federal
doPará, BelémdoPará, PA, 1983'·
VládiaCantanhede
, MylenaBomfim
, AndréaO.S.deAraújo
, AntônioBento
, Graciélio
Queiroz
deMagalhães
, Joecila Santosda Silva,Franci
scoCelsonS.deSales
, Hertz
RabelodeSouza,
WilsonDiasdeFreitas
, JoãoRaphaelNoronha
, KarinaVieralve
s,
RomeuRezende
Neto(colaboradores);
AndréaR. deOliveira
, Haroldo
deA. Barroso
Neto,KellyC.Nomura
, KellyRoberta
, GlendaTatianeRodrigues
, FaresFrancA.
Junior
, JoséCunhaPereira
, KarinaSalomão,
DanieleNakagami
, FátimaLangbeck
,
lzauraTiciane(estagiários)

PlanodeMelhoramentos
parao DistritoIndustrial
deManaus.
O plano de melhoramentos
do Distrito Industrial, com 3.797ha vis
atualizaro pólodeManausàs novasnecessidades
urbanassurgidasco
a incorporação
comobairroda cidade,comnovosusose, principalmente
li:,~co
~n~1
;rm
;::::::a
ar...s:;;
uascaracteri;1casam 1entaíscomo on e e iaz~r
e turismo.O uso do solo diversificaas atividadespropondoáreasde reservanatural, lazer, industrial, institucionale residencial.
A setorização
propostaé por áreae não pelouso do solo,e é identificadapor corese númerosatravésde uma leitura universaldos
elementosdistribuídosno distrito. O projetodefineumanovabaseparao desenvolvimento
das atividadesindustriaisatravésde cinco
projetos
: atualizaçãodo sistemaviário (intervenções
pontuaise duplicaçãode 4,4km da avenidaBuriti), projetode identidadevisual
(setorização
, mapasde acesso,pórticosde transição,tóten de cruzamento,tóten de direcionamento
, tóten de indústria e placas
indicativas)
, projetodo equipamento
urbano(praçada BR-319
, praçada Buriti, reestruturação
dos bares)projetode mobiliáriourbano
(abrigode ônibus,bancos
, ciclovia,pergolados)
e reestruturamento
doslotes.
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Wladimir
Monteiro
deArruda
e PedroZeitunlian
Faculdade
deArquitetura
da Universidade
Mackenzie,
SãoPaulo
, SP,1980
Universidade
BrazCubas
, MogidasCruzes
, SP, 1978
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Residência
emcondomínio
fechado
emVinhedo
_Datadoprojeto:
2002_Local:
Vinhedo,
SP,Brasil
Projetadaparaser vivida por uma pessoacomum perfil comumnas grandesmetrópoles
; executivode meiaidade,descasado,
que
recebe,nofinal desemana,o filho e, eventualmente,
amigos.Oprojetopermitequeo espaçosejavividointegralmente
porumapessoa
só, tudo se interligavisualmente.A áreados hóspedesé isoladae voltadapara a rua. Osempregados
e os serviçosocupamuma
edículaligada à residênciapor um salão de jogos, masestá totalmenteisoladae independentedo espaçohabitávelprincipal.
Comdesenholimpoe despojado,a estruturaem concretoarmadopermitevãosamplose grandesaberturasenvidraçadas
voltadas
paraas áreasdejardim. Esquadrias
emalumíniocompintura
eletrostáticabranca, pisos revestidoscom cerâmicabranca
procuramtornar os ambientesamplos e homogêneos;
os
brisese guarda-corpos
recebempinturana cor azule alguns
elementossãorevestidoscompedras.

Wladimir
Monteiro
deArruda
e PedroZeitunlian
Faculdade
deArquitetura
da Universidade
Mackenzie
,
SãoPaulo
, SP
, 1980
Universidade
BrazCubas
, MogidasCruze
s, SP
, 1978

Academia
Esportiva
_Datadoprojeto:2002_
Datada construção:
emandamento_
Local:SãoCaetanodoSul,SP,Brasil
Academiaesportivaem SãoCaetanodo Sul, em terrenode esquinacom area e
,
uma antiga fábrica para estacionamentoe serviçose a partir daí tem: pavimentotérreo, mezaninoe pavimentosuperior
(áreatotal = 1.500,00m1). A escada, no vérticedo lote, liga todosos andarese tem a caixa d'água na parte superior.O projeto
favorecea integraçãodosusuáriosà medidaquetodosos ambientessãovisualmentecontínuos
. O hall é marcadoporumamarquise
ajardinadaquecorta o vaziocentral.A estruturaé em concretoarmadoe os caixilhosem pelede vidro,comvidro laminadoprata.
Osfechamentoslaterais(painéisem concretocelularfixadoem estruturametálica)nãoestãono prumo,reduzindoo efeitode cubo
que a edificaçãoteria por estar em lote de esquinae não possuirrecuos.Os painéis, distanciadosdas lajes, permitemventilação
cruzadae permanente
. A coberturatem quatro"sheds"quecruzama sala de musculação
garantindomuita luz e ventilação.

LauraAssaf,
FábioDiasMendes,
AnaCarolina
Penna,e Rodrigo
Sobreiro
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
PresbiterianaMackenzie
,
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 2001

Concurso
Público
Nacional
deIdéiasparaTeatroLaboratório
deArtesCênicas
e Corporais
daUnicamp_
Datadoprojeto:
2002_Local:
Campinas,
SP,Brasil
Foipropostoo desafiodecriar umconjuntoedificadoparaabrigarosdepartamentos
deArtesCênicase Corporaise o TeatroLaboratório
da Unicampque, além de proporcionaro plenodesenvolvimento
das atividadesacadêmicas
, artísticas e de pesquisa
, contribuísse
parao diálogo,a difusãoe a convivênciacultural, tanto no âmbitoacadêmicocomona comunidade
emgeral.A partir dessecontexto
,
o projetofoi desenvolvido
segundotrês critériosconsiderados
relevantes:necessidade
deintegração:
dosespaçosabertose fechados
,
do campuscom a faculdade, dos alunoscomo público; permeabilidade
do conjunto:
conexõespara aiém do limite da edificação
,
possibilitandoa transposiçãoespacialde forma direta e contínua; flexibilidade
espacial:incentivandoe viabilizandoexperimentos
e criatividade semprepresentesno espaçoda universidadee da arte. Um espaçode encontroe intercâmbioentre interessese
"saberes"afins e integraçãode capacidades ·
·

1
Elizabete
Martinho
Azevedo
e Adriana
PradoBelleza
Faculdade
deArquiteturae Urbanismoda Universidadede SãoPaulo,
SãoPaulo,SP,Brasil, 1987
Faculdade
deArquiteturae Urbanismoda Univer
sidadede SãoPaulo,
SãoPaulo,SP,Brasil, 1987
CatherinaPoli(paisagismo);
LudmilaGrammont
e PatríciaSimões
Aguiar(colaboração)

Academia
Oxigênio
_Datadoprojeto:2002_Datada construção:
2002/2003
_ Local:SãoPaulo,SP,Brasil
A AcademiaOxigêniolocaliza-sena Rua Guaicurus
, no bairro da Lapa, SãoPaulo.Inseridaem uma área bastantedeterioradada
metrópole,esta edificação
, aliada ao EdifícioGuaicurus
, conformamum conjuntoque procurarequalificareste trecho da cidade,
introduzindonovosusos.O projetoda AcademiaOxigêniofoi desenvolvido
em 2002e apropriou-sede umaedificaçãoexistente.Como
premissabásicadestetrabalho, procurou-se"abrir" o edifícioparao entorno
, descortinara edificaçãoparaa vizinhança
, valorizando
as áreascircundantese criandovisuaisinteressantes
aosusuáriosda Academia.Foiexecutadaumacompletareformulação
doedifício,
coma demoliçãodetodasas alvenariase algumaslajes.Foraminseridosgrandespanosdevidroque, protegidospor brisesmetálicos
,
criaram uma agradávelambientaçãopara a prática esportiva.Piscina,salas de ginástica, sala de musculação
, recepçãoe bar
comunicam-se
visualmente,criandoa necessáriaintegraçãoentreas diversasatividadesdesenvolvidas
noedifício.
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Elizabete
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Azevedo
e Adriana
PradoBelleza
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Faculdade
deArquiteturae Urbanismoda Universidade
de SãoPaulo,
SãoPaulo,SP,Brasil, 1987
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Univer
sidadede SãoPaulo,
SãoPaulo, SP,Brasil, 1987
CatherinaPoli (paisagismo);LudmilaGrammonte PatríciaSimõesAguiar(colaboração)
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EdifícioGuaicurus_Data
doprojeto:2000_Datada construção:
2001_
Local:SãoPaulo,SP,Brasil
Localizadono bairro da Lapa, SãoPaulo,em área lindeira aos trilhos da Companhia
Paulistade TrensMetropolitanos
, o EdifícioGuaicurusdespontoucomouma pequena
intervençãorenovadoraem uma área extremamentedegradadada cidade. A Rua
Guaicurus
, tradicionalelo de ligaçãoentreo centroda capital e os bairroslocalizadosa
oeste, conformava,
até a décadade 1950, um corredorcompactode galpõesindustriais.
A partir destaépoca, como crescentesucateamento
da redeferroviáriae a conseqüente
transferênciadas indústrias para outras áreasda metrópole,a regiãodeteriorou-se.

PatríciaAzevedo,
VictorBerte,LuísEduardo
Borda,Adriano
Tomitão
Canas,
MariaBeatriz
Camargo
Cappello,
Ricardo
Pereira
e ElzaCristina
Santos
Faculdadede Arquiteturae Urbanismoda Universidade
SantaÚrsula RiodeJaneiroRJ Brasil 1
Escolade Arquiteturae Urbanismoda Universidade
de Mogidas Cru;es, Mogida Cr~ze;, SP, B;asil, 1977
Faculdadede Arquiteturae Urbanismoda Universidade
Federalde Pelotas
, Pelotas
, RS, Brasil, 1984
Faculdadede Arquiteturae Urbanismoda PontifíciaUniversidade
Católicade Campinas
, Campinas
, SP, Brasil, 1995
Faculdadede Arquiteturae Urbanismoda PontifíciaUniversidade
Católicade Campinas
, Campinas,SP, Brasil, 1984
Escolade Arquiteturada Universidade
Federalde MinasGerais
, BeloHorizonte
, MG, Brasil, 1977
Faculdad
.e de Arquiteturae Urbanismoda Universidade
Federaldo RiodeJaneiro
, RiodeJaneiro
, RJ, Brasil, 1984
MarleneTeresinhade MunoColesanti,JoãoMarcosAlem,VanessaPetrelliCorrea
, MariaClaraTomaz,
DeniseLabreaFerreira(consultores)

ProjetoparaumParqueLinearàs Margens
doRioUberabinha
naCidade
deUberlândia
_
Datadoprojeto:1999_Local:
Uberlândia,
MG,Brasil
Esteprojeto,vencedor
deconcursopúbliconacionalem 1999,encontra-se
emdesenvolvimento
e propõerecuperar
a mataciliar de umtrecho
do rio quese encontradentrodo perímetrourbano
, criandoum ecossistema
composto
defaunae flora antesinexistentes
e reanimando
um
mododevida públicana cidade, porumaveiade ligaçãopropostapelageografiadoprópriorio que,então,deixadeseconstituirembarreira.
Cincoedificaçõesestruturamo projeto:as EstaçõesNaútica
, CulturaFábrica
, CulturaGalpão
, Ecológica
e Buritis.Cadaumadelas,com
funçõesespecíficas
de lazere cultura,estabelece
ligaçõesentrea densidade
urbanae a vegetação,
pormeiodepercursos
queligamas duas
margensdo rio, respondendo
aofundamento
urbanoda arquiteturadereduzira relaçãointerior/exteriora umespaçoextensível
quefortalece
a funçãode interligaçãoentreos bairrose a cidadenaconstrução
deespaçosde identidades
e sociabilidade.

LuizAlberto
Backheuser
e Thiago
Nieves
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP,Brasil,2002
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP,Brasil, 2002

Residência
noMunicípio
deSãoBernardo
doCampo_Data
doprojeto:
2003_Local:SãoBernardo
doCampo,
SP,Brasil
A cliente, umasenhorade idade, mudandode umacasabastanteamplaparaum localquenãopermitiriao mesmopadrãode edificação
,
exigiaespaçosamplose seguros,o quedeterminou
o cerneda proposta:estabelecer
umaespéciedesimbioseentreo terrenoe o programa,
criandopátiosinternosqueatuamcomoclaustros
, oferecendo
a sensação
de abrigoe isolamento
da hostilmetrópole.
Umavezquenãohá
necessidade
de recuoslateraise defundo,optou-sepeladivisãodo programa
emtrês blocosintercalados
porpátios.O primeirobloco,após
o recuofrontal decincometros
, contéma saladeestarcomlavaboe a garagemcobertaparaduasvagas.Nosegundoe maiorbloco,estão
o setordeserviçoscoma cozinha,bemcomoa saladerefeições
e saladeTV- estaúltimatambémequipadaparafuncionarcomoescritório.
No último bloco- ala inteiramenteíntima- localizam-seduassuíte
·
, ·
moradorapermanente
da casa.

1
LuizAlberto
Backheuser
e Thiago
Nieves
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda Univer
sidadePresbiterianaMacken
zie,
SãoPaulo
, SP,Brasil, 2002
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Univer
sidadePresbiterianaMackenzie,
SãoPaulo
, SP,Brasil, 2002

Residência
noMunicípio
deltu_Datadoprojeto:
2002_
Local:ltu,SP,Brasil
Criadaparaum condomínio
fechadojunto à RodoviaCasteloBranco
, estaresidenc1a
ena sera an I ese a v1 a ur ana. s c 1enes, uma
famíliamoradora
deumpequeno
e enclausurado
sobradonacapitalpaulista,queriamumacasaespaçosa
, comgrandecontatocomo exterior,
parareceberamigose parentesquea visitariamcomfreqüência
. Umagrandecasade vidrofoi proposta
, noformatode doispavilhõesque
flutuamsobreumextenso
gramado.Essespavilhões
surgememfunçãodo programa
, definindoclaramente
a áreasociale íntima.Asgrandes
portasdecorrerdevidro, queatuamcomovedação
, permitemumconstante
contatocomo jardim,a ruae osvizinhos.A opçãopelasuspensão
da casasobreo jardimnegaa casaurbana
: cercada,opacae pesada
. Nafachadaoeste, brisespivotantesverticaisde madeiraprotegem
a
áreasocialdo sol da tarde. A garagem
, a lavanderiae um pequenopátioforamdispostossoba casa, comose sua importânciaestivesse
subordinada
ao lazer,aoconvíviosociale aodescanso
.

Fernanda
Bárbara,
Cristiane
Muniz,FábioValentim
e Fernando
Viégas_menção
honrosa
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Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP,Brasil, 1993
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP,Brasil, 1993
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1995
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1994
AndréCiampi
, CarolinaNobre
, ClóvisCunha
, Fernanda
Neiva
, Guilherme
Petrella
, Gustavo
Pimentel,
JoséEduardo
Baravelli
, MárcioWanderley
(colaboração)
;
HélioOlgaJr., RicardoHeder
, RicardoVianna(projetos
complementares)
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CentroUniversitário
MariaAntonia
_Datadoprojeto:
2001_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
ARuaMariaAntoniaé umareferência
nahistóriadaUSPe ummarconavidaculturale políticadacidade.Oprojetodereformae restauro
adapta
o conjuntoaousorecentemente
instalado:umnúcleodeartecontemporânea
queaglutinao CentroUniversitário
MariaAntonia,o Teatroda USP
e o InstitutodeArteContemporânea
e temcomoquestãocenta
SP.
A propostaincluio restaurodasfachadasprincipaise :;;J.
mantém intacta a volumetria dos edifícios Rui -s
Barbosae JoaquimNabuco,mas propõeuma nova
relaçãocoma cidade.A árealivreentreosdoisprédios
ganhaa dimensãode espaçopúblico,uma pequena:
praça.No nívelda rua essapraçaé o alargamento
naturaldacalçadae configuraumacessoaoconjunto.
Nonívelinferior,um pátioarborizado
conectaos dois
edifícios, criando, para o teatro, um lugar de
apresentações
aoar livre.Requalificar
espaçoslivres,
oferecendo
umaligaçãogenerosa
do conjuntocoma
cidade,é a contribuição
doprojetoparaa memória
do
movimentoacadêmico,
cultural e políticoque teve
sedena RuaMariaAntonia
.
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Fernanda
Bárbara,
Cristiane
Muniz,
FábioValentim
e Fernando
Viégas
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo,SãoPaulo
, SP,Brasil, 1993
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo,SãoPaulo
, SP,Brasil, 1993
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo,SãoPaulo
, SP,Brasil, 1995
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo,SãoPaulo
, SP
, Brasil,1994
AndréCiampi,CarolinaNobre
, ClóvisCunha,Fernanda
Neiva
,
Guilherme
Petrella
, Gustavo
Pimentel
, JoséEduardo
Baravelli
,
MárcioWanderley
(colaboração)
; HélioOlgaJr., RicardoHeder
,
RicardoVianna(projetoscomplementares)

Instituto
Acaia
_Datadoprojeto:
2002_Data
daconstrução:
2002_ oca: SaoPauo,SP,Bras1
A iniciativade umaartista plásticade convidarcriançasdo bairroa freqüentarseuateliêsurgiucoma intençãode aproximarpessoas
de
universosdistintosatravésdo aprendizado,
da convivência
e do lazer.A generosidade
investidanessaexperiência
fezcomqueo númerode
pessoasenvolvidas
crescesse
e, em poucotempo,o espaçofísicosetornasseum limitador
. Noterrenoao ladodo ateliêconstruiu-se
o novo
conjuntodo InstitutoAcaia.O projetoparaa novaescolamantevea idéia do galpãoabertocomoespaçoprincipal
, semrompero clima
despojado
que regiaas antigasinstalações.
Umblocolongilíneode alvenariaacomodaoficinas,vestiários,cozinhae umapequenaárea
administrativa.A coberturado galpão,em estruturade madeira,estende-se
sobreo blocode alvenaria,permitindoa instalaçãode uma
bibliotecaentreas duasestruturas.Hoje, o Acaiarecebequase100criançasduranteo dia e as mãesfreqüentamo espaçoà noite.São
desenvolvidas
atividadesde marcenaria,
costura,tecelagem,
teatro,vídeo,música,capoeirae dança.

Rodrigo
Adonis
Barbieri,
CesarDorfman,
Carlos
André
SoaresFragae Andreoni
daSilva
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Federal
doRioGrande
doSul, PortoAlegre,RS,Brasil,1997
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Federal
doRioGrande
doSul, PortoAlegre
, RS, Brasil,1964
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Federal
doRioGrande
doSul,PortoAlegre
, RS, Brasil,1997
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Federal
doRioGrande
doSul, PortoAlegre
, RS, Brasil,1997
Rogério
Malinsky
, Redenzio
Zordan(arquitetos
convidados);
CarlosKrebs(colaboração)

Erechim
100_Datadoprojeto:
_Local:Erechim,
RS,Brasil
Frutode umasolicitaçãoda Associação
Comercial,Culturale Industrial de Erechim
, o planoobjetivouo desenvolvimento
dospotenciais
da cidadequecompletarácemanosem 2018,tendocomoenfoquea requalificação
dosdoiseixospotencialmente
existentes
, dotandoo
desenhoda cidadede marca"facilmentereconhecível":
O PasseioCentrª-1o a grandeavenida,é enfatizadopor meiode projetostais
comoo miranteao norte,voltadoparao vale;o miranteaosul conectando
a cidadeinformal;o redesenho
da praçaprincipalda cidade; criaçãode
rua de eventose redimensionamento
do tráfegode veículospermitindoo
usocomoo dastradicionais"ramblas"- um passeiopúblicoqualificado
.
OCaminhodosTrilhos,linhaférreaquedeuorigemà cidadee atualmente
abandonada
, é um parquelineardotadode ciclovia, passeioe metrôde
superfície
. Nele seriam desenvolvidasintervençõescomo o Mercado
Público,anexoà antiga estação,um local para expore valorizara
produçãodas pequenaspropriedades
ruraisda região.

1
Alcides
Barbosa,
lgorErnitsKalju,
honrosa
e PatríciaMartins_men
ção
FaculdadedeArquitetura
e Urbani
smoda Pontifí
cia Univer
sidade
CatólicadeCampinas
, Campinas
, SP,Brasil, 1988
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da PontifíciaUniver
sidade
CatólicadeCampinas
, Campinas
, SP,Brasil, 1992
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda Universidade
Paulista
deCampinas
, Campinas
, SP,Brasil, 2001

CasaK_Desenvolvido
especialmente
paraa 5ª BienalInternacional
deArquitetura
e Design
_Datadoprojeto:
2003
Edículas
, cortiçose casasautoconstruídas
comelementosindustrializadoscrescemparao alto sobreas lajes pré-fabricadas.Sobem
murose grades,fecham-seos bairros,multiplicam-seos condomínios.
Flatse lofts sãoalternativasparacasaise pessoasquevivem
sozinhas.A integraçãode ambientesvisa a diminuiçãode área e de manutenção
. O adensamentopossibilita acessoa uma boa
localizaçãona cidade.Crescea mobilidadee a informalidade.As redesde lojas, a TVe outros"produtosglobais" permitemque nos
mudemos
de lugare mantenhamos
hábitosde consumo.A CasaK é umacasadesmontável
, compacta,de alta tecnologia,quese muda
junto como proprietário
. Oselementosconstrutivossãomuitopoucos,o queeliminadetalhese simplificaa montagem.
Seusdoisúnicos
pontosde apoio (por onde se conectamas instalações)minimizamintervençõesno sítio, principalmenteem terrenoscom alta
declividadeou acimade construções
existentes.Segurança
e confortosãoobtidosatravésdo isolamento.

LuizCesarBarillari,
FabianaU.BarillariFranchi,
RafaelLisboa
Perae Christiano
dosSantos
Pessoa
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Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da PontifíciaUniversidade
CatólicadeCampinas
,
Campinas
, SP
, Brasil, 1978
CentroUniversitário
MouraLacerda
, Ribeirão
Preto
, SP,1998
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoCarlos
, SP,Brasil, 2002
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Paulista, Ribeirão
Preto
, SP
, Brasil, 2000
FabioS.R.M.
deAndrade(estagiário)
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Ambient
- Estação
deTratamento
deEsgoto
deRibeirão
Preto(Edifício
Administrativo)_
Datadoprojeto:
2001_Data
daconstrução:
2002_Local:
Ribeirão
Preto,SP,Brasil
Oedifícioadministrativo
, comaproximadamente
500,00m1, foi implantadona cotamáximada área,tendoemvista suafinalidadedidática
e visual; alémdosescritórios
, diretorias
, etc.,temosum auditóriosobo terraço, paravisitase explanações
diversas
. Osistemaestruturalé
misto(concretoarmadoe aço), conformea situação.Osfechamentos
sãoem alvenariae os revestimentos
em alumíniocomposto
outinta
acrílica.A coberturarecebeutelhasde açopré-pintadasbrancas,
tipo "sanduíche"
, para isolamentoacústico
. O sistemacromático
segueas coresda empresa(azule branco).Oedifíciooperacional
recebeu
, emlinhasgerais,os mesmosmateriais.

LuizCesarBarillari,
Marcus
Cley,Fabiana
U.BarillariFranchi,
RafaelLisboa
Pera
e Christiano
dosSantos
Pessoa
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda PontifíciaUniversidade
CatólicadeCampinas
,
Campinas
, SP,Brasil, 1978
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda PontifíciaUniversidade
CatólicadeCampinas
,
Campinas
, SP,Brasil, 1991
FCentro
Universitário
MouraLacerda,
RibeirãoPreto
, SP
, 1998
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
,
SãoCarlos
, SP,Brasil, 2002
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Paulista,
RibeirãoPreto
, SP,Brasil, 2000
FabioS.R.M.deAndrade
(estagiário)

Colégio
Objetivo
_Datadoprojeto:
2001_Datadaconstrução:
2002_Local:Ribeirão
Preto
, SP,Brasil
OColégioObjetivofaz partede umconjuntodetrês blocos,reunidosnocampusda Universidade
Paulista(UNIP),
nacidadede RibeirãoPreto
,
SP,ondeos dois primeirosforampublicadosna edição253 da revistaProjetoDesign
. O projetosegueo conceitodas unidadesanteriores
modulação
, estruturametálica,instalaçõesaparentes,sistemacromático,etc. -, tendoem vista prazosde execução
e a linguagemdo
conjunto
. Comoproteçãosolar,detalheessencialparao climaribeirão-pretano
, brisesmetálicosforamusadosemtodasas facesdoedifício,
dandoprioridadeàs aberturasdas salasde aula, proporcionando
assimum maiorconfortotérmicoaosusuáriose um menorconsumode
energiado sistemade ar-condicionado
central.Seusanfiteatrostiveramum minucioso
estudoacústico:suasparedesforamrevestidas
com
materialapropriadoe o teto, forradopor placasde fibra mineralapoiadasem perfil "T", formandoum tabuleirocomgrandeperformance
acústicae resistênciaaofogo.Suacirculaçãoé dadaporrampas
, escadase elevador
, queselocalizamnaslateraisda áreaverdequerecebe
iluminaçãozenital.

MarcosFagundes
Barnabé
e JorgeDanieldeMeloMoura
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Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP
, 1975
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Federal
doRiodeJaneiro
, RiodeJaneiro,
RJ, 1983
MarcosCarlosStrasse Robson
NaotoShimizu(colaboração)
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PROJETO
ARQUITETÔNICO
CENTRAL
DEREPROGRAFIA
- UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DELONDRINA
PR_Datadoprojeto:2001_Datadaconstrução:
nãoconstruído
_
Local:Londrina,
PR,Brasil
O desafiodos construtorese pesquisadores
brasileirosé adequarsistemasconstrutivos
compatíveiscom recursosescassose empregode tecnologialocal.Discute-seo emprego
de novos processose sistemas construtivosnuma perspectivade sustentabilidade.
O projeto arquitetônicoapresentadopode ser entendidocomo uma grande cobertura
independentesob a qual outrosambientesestanquesse articulamvisandoatenderao
programa.É previstoo empregode madeirade reflorestamento
na quasetotalidadedo
edifício,estruturae vedação
, e se especificame detalhamos procedimentos
construtivos.
A estruturadecoberturaé constituídaa partir doempregodevigascompostasde madeira
maciacom9,00 metrosdecomprimento,
e o volumedemadeiraa serutilizadoé de 17,50 m3.
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FaculdadedeArquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo, SãoPaulo, SP, 1975
Faculdade deArquitetura e Urbanismo da UniversidadeFederal do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, RJ, 1983
MarcosCarlos Strasse Robson Naoto Shimizu (colaboração)

Núcleo
deEstudos
daCultura
Japonesa
- Desenvolvimento
derepertório
parautilização
emprojetoarquitetônico
deedificações
emmadeirade reflorestamento
Uel_
Datadoprojeto:
2001_Datadaconstrução:
nãoconstruído
_Local:Londrina,
PR,Brasil
Na perspectivade sustentabilidadesão discutidosos conceito
s técnicose estéticos
adotadospara a definição do projetodo edifício com área de 340,52 m2. É prevista a
utilizaçãode madeirade reflorestamento
na quasetotalidadedo edifício (120,00 m3).
A especificação e detalhamento
dosprocedimentos
construtivos fundamenta
-se em linha
de pesquisadesenvolvida
pelosautores
, junto à Universidade
Estadualde Londrina
, que
tem como objetivos a atualização
, desenvolvimento
e disseminação de soluções
construtivas
. Os padrõe
s de solução técnica aplicados ao projetotêm caráter aberto,
consideram
as característicasfísicase as dimensões
das peças encontradasno mercado
regional, e apresentamprincípios de modulação e pré-fabricação. Importância
equivalente
é dadaàs soluçõesde atendimento
ao programae às condições ambientais
.
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Leonardo
TeránBarrenechea
e ZulemaFuentes
Cadima
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Faculdade
deArquitetura
da Universidad
MayordeSanSimón
, Cochabamba,
Bolívia, 1983
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CasaAmarilis_Data
doprojeto:2002_Datada construção:
2003_
Local:Cochabamba,
Bolívia
O fenômenohomeworkers
consolidaa relaçãocasa-trabalhoem um só lugar, distantede uma metrópoledensae multifuncionalcomo
Cochabamba
, cidadeconsolidadae localizadanocoraçãoda Bolívia. Comumobjetivofuncionalclarodefinem-se doisvolumes:casae
escritório.A piscinanocentroseconverteno "umbigo"do projeto,paraondeconvergem
volumeslinearese curvos.Osespaçosinteriores
sãounitários, flexíveise articuladosatravésde pontestransparentescomváriosvisuais. Parasua concepção
foramescolhidospoucos
materiais:cimentobruto, metal, paredesbrancas(muros),aberturasdevidro, alumínioe pavimentos
cinzas. A casasefaz transparente
,
abertaà piscina e à paisagem,comose fosseuma caixa de cristal, onde
·
conceb
ido maishermético, em umacaixabranca, coma penetração
de outra
menore transparente,queseabreparaa montanha.Simplicidadedevolume
e materiais, somadosa belezasnaturais, definemesteprojeto.
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PauloBastos
Faculdade
deArquiteturae Urbani
smoda Universidade
deSãoPaulo
SãoPaulo,SP,Brasil,1959
'

Estudo
Urbanístico
paraa Revitalização
daCracolândia/Centro/São
Paulo
Datadoprojeto:
2002_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
A Cracolândia,na áreacentralde S. Paulo, caracteriza-sepela degradação
sociale urbanae subutilizaçãode sua farta infraestrutura.Oestudopropõe
a desapropriação
e demoliçãode dois quarteirões
, preservando
e reciclando
os casarões/cortiço
tombados
, bemcomoos prédiosverticaisabandonados,
parahabitaçãodosencortiçados
e moradores
de rua. Nosespaçosliberados
,
praças-parquepúblicas. Os recursospara desapropriações,
demolições
, restaurorec1cagem e 1mpantação as praças e seus
equipamentosviriam, antecipadamente
, atravésde negociaçãodo acréscimode valor imobiliárioprevistopara as propriedades
do
2
entorno,garantindoa auto-sustentabilidade
da intervenção.Áreade intervenção:240.000m Populaçãoexistentede encortiçadose
moradoresde rua atendida:5.815pessoas
. Populaçãopassívelde atendimento,alémda existente:1.332pessoas

PauloBastos
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP
, Brasil,1959

Reestudo
Urbanístico
daAvenida
ÁguaEspraiada
_Datadoprojeto:
2001_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
A obra incompletada Av. ÁguaEspraiadadegradou
, a oeste,as bordasde bairrosconsolidados
expulsando
moradores
de baixarenda,
deixandode propiciara melhoriadosassentamentos
irregulares
, a leste.Pretende-se
finalizara obra,comcaracterísticas
deavenida-parque
expressa
emtodaa extensão.
Nosquarteirões
lindeiros
, acessáveis
pelaavenida- mediantecomprapréviadepotencialconstrutivoadicional
- serápermitidaa implantaçãode empreendimentos
comíndicede aproveitamento
maiore diversidade
de usos, submetidos
a restrições
rigorosasde áreamínimade lote e de sua ocupaçãoe obrigatoriedade
de doaçãode áreasparaespaçopúblicode calçadas.As ligações
locaisbairroa bairro,paraveículose pedestres,
sãoelevadas.Oseixosdetráfegoestrutural,tambémelevados
, detêmas únicasconexões
coma avenida.As populações
de baixarendaserãoassentadas
em novashabitações
na áreade intervenção
(6.300.000
m2).

1
Rogerio
Batagliesi
e Antonio
Malicia
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda UniversidadeMackenzie
,
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1976
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda Univer
sidadeMackenzie
,
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1986

Escolade Marketing
lndustrial
_Datadoprojeto:2001_
Local:Cotia,SP,Brasil
A idéia da implantaçãoda escolaem fases e as característicaspeculiaresda
iniciativa, bemcomoa morfologiadosítio,a arborização
, a orientaçãonortesul in umama rnaçao e umeixo e penetração
noterreno,
ao longodo qual as funçõesadministrativas,didáticas, serviços,lazere hotelariasão agenciadas
. Comestas edificaçõese vazios
interligadosporumapromenade
, foi possível
, alémde preservarsubstancialmente
a arborização
existente
, criar umjogode volumese
de luz e sombras
, que confereao conjuntoum partido formal marcante.Quantoao partido estrutural, pensou-senos processos
construtivosconvencionais
. Osmateriaisde acabamento
forampensados
de maneirasimples,masquepudessem
conferiraosespaços
a sobriedadede intençõesde um local de ensinoe convivência.Finalmente
, entendemos
que a somadestaspreocupações
geraráum
ambientecomcarátere identidademarcantes
.
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Rogerio
Batagliesi
e Antonio
Malicia
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP,Brasil, 1976
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP,Brasil, 1986

Companhia
Athlética
Belém
_Datadoprojeto:
2000_Datadaconstrução:
2002_Local:Belém.PA,Brasil
A áreaondeestá implantadaa unidadeda Companhia
Athlética,próximaà zonaportuáriade Belém
, vempassandopor um acentuado
processo
de revitalização
. Localizado
junto ao centroculturale comercialEstaçãodas Docas,o edifíciode três pavimentos
se destacana
paisagemdevidoà suatransparência
, resultadodasgrandesaberturas
, e às perspectivas
oferecidaspelojogode volumesrevestidos
com
massatexturizadabrancapaginadaporfrisos horizontais
em alumínio.Quantoao partidoestrutural
, optou-seporestruturade concreto
convencional
com lajes nervuradas
, possibilitandomaior aproveitamento
de seus espaçosinternos.O edifício,com sua acentuada
transparência
e seu grandeterraçolocalizadona cobertura
, possibilita a visãodas atividadesque são desenvolvidas
em seu interior
,
proporcionando
umdiálogofrancocomo entorno,marcando
suapresena om ele e
antidonopr cesso e ren va ã"""
º"""""'"
º ""'
s,"ti"'....
.___

ItamarBerezin
Faculdade
deArquiteturae Urbanismoda Universidade Braz Cubas
MogidasCruze
s, SP,Brasil, 1980
'
Benedito
Abbud(projetopaisagístico); Débora
Aguiar
, SandraPicciotoe Inês Capobianco
(projetodedecora
ção)

MANOARIM
_Oatadoprojeto:2003_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
Devidoà liberdadede altura, foi criadoum edifícioúnico, com40 andaresde purodesign,somando
portentosos137 metrosde altura, semcontaros três subsolos
. Esteé o maisalto prédioresidencial
do Brasil, localizadona movimentadaregiãoda AvenidaEngenheiro
Luis CarlosBerrini, na capital
paulista.O primeirohomedesigndo paísquetraz conceitosarquitetônicosinspiradosnas principais
tendências do design contemporâneo.O empreendimentoapresentauma belíssimafachada
escalonadaque segueum estilo próprio, único, especial, umaestéticaescultural, valorizando
todos
os lados do prédio, que poderáser visto de longe.A influênciaorientalestá presenteem todo o
empreendimento.
Otérreodo prédiotraz inovaçõespararesgataro bem-estare prazerde viver, com
caminhode pedras, gazebode massagem
, lagocomcarpas, espaçopara iogae meditação
, piscina
cobertae aquecida,comraias de 25 metros, integradaao fitness, ao bar e a um ambientede estar,
saunacomducha, sala de banhocomofurô,pista de coopereplayground.
Totalizando
diferenciadas
294 unidades
, sendo138 unidadesde um dormitório,92 unidadesde dois dormitórios,20 unidades
:'.·
de três dormitórios
, 20 unidadesloft, 20 unidadesduplexe quatrocoberturas
, atingindoa todosos!:
,!;
gostose necessidades
. As áreasprivativasvariamde 46,00 a 202,00 m2, comsacadasespaçosas
para garantir a sensaçãode liberdadee bem-estar.Na coberturasitua-seo salãode festas com!:
privilegiadavista da cidade.

ItamarBerezin
Faculdade
deArquiteturae Urbani
smoda UniversidadeBrazCubas
, MogidasCruze
s, SP
, Brasil, 1980
Benedito
Abbud(projetopaisagístico);Débora
Aguiar
, SandraPicciotoe InêsCapobianco
(projetodedecoraç
ão)

UpScale_Datadoprojeto
: 2003_Local:São Paulo, SP,Brasil
O Complexo
Turísticoltaipu em Fozdo Iguaçu, PR, é compostopeloCentrode Recepção
deVisitantes,
peloRefúgioBiológicoBelaVista, peloEcomuseu
e peloCircuitoTurísticojunto à Barragemda Usina
de ltaipu. A identidadevisual, baseadanosconceitosde sustentabilidade
ambiental, caracterizao
roteirode visitaçãolocale tambéma corretaarquiteturabioclimáticapresentenoRefúgioBiológico
.
O caráter sistêmico, seguidopelo projetode sinalização,foi baseadona reutilizaçãode materiais
· empregadosna construçãoda usina, possibilitandoseu reúsocom uma novafunçãoestruturale
agregandovaloresestético-visuaisinéditos, tornando-seuma das principaismarcasdesteprojeto.
Alémde garantir a corretaorientaçãoespaciale o direcionamento
de fluxosde visitantesa edifícios
e equipamentos
, o projetopossibilitaa apreensão
de informações
históricas,técnicase ambientais
,
atravésde elementosinstigantesqueagregamforte valorinstitucionalao Complexo
Turísticoltaipu.

1
Marcos
Bertoldi
Jr.
Faculdadede Arquiteturana Pontifícia Universidade
Católicado Paraná, Curitiba, PR, 1982

Residência
Condomínio
CastelVerona- Pontos
deInteresse
Datadoprojeto:
2000_Datadaconstrução:
2000_Local:Curitiba,
PR,Brasil
A casa acomoda-seao terreno- razoavelmente
acidentado- preservandoum
conjuntodeárvoresnativasà frente, lateralmentee nosfundosdoterreno.A maio
intervençãoacontecena lateral oeste.O suporteda casase transformaem muro
de arrimo e pontede acesso.O espaço arquitetônicoé fluído e integradosem
deixar de atenderàs demandasde uso e privacidaderequeridaspelo cliente.
Elementosnaturais, soluçõesde infra-estruturae outras acomodações
técnicas
funcionamcomogeradoresde plasticidadede uma obra. Descarta-seassim a
ornamentaçãogratuita e supérflua. Explorou-seo conceito de passeio
arquitetônicoem busca de uma geografiainterna e externamovimentadae gera ora e perspectivase es ocamentos umanos
interessantes
. Alvenariasexternaslivresde apoiose vigasrecuadasparadentrodosespaçospermitemaberturasgenerosas
e desejada
integraçãointerior-exterior
. As tomadas verticais de iluminaçãodurante o dia são repetidas pela iluminaçãoartificial. Poucos
revestimento
s e materiais utilizadosde maneira abundantebuscammaiorexpressividade.
Mobiliárioretilíneoe semornamentos
, no
limite entrearquiteturae mobília contrapostosaosclássicoscontemporâneos
.
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IlhasdeServiço
_Datadoprojeto:
2003_Local:PortoAlegree CaxiasdoSul,RS,Brasil
Seobservarmos
o processo
dedegradação
deáreasurbanasemnossascidades
, poderemos
estabelecer
umarelaçãodofenômeno
como seu
gradualabandonopor, em maiorou menorescala,teremse tornadomenosatrativasparao usuário
, transformando-se
em áreasinóspitas
urbanoquepossafuncionarcomoum pólode referência
parao convíviosocial.É nestaóticaquesurgea idéiadeoferecerumequipamento
paraa comunidade:as Ilhasde Serviço.A idéiaconsisteemassociarfunçõesde interessecoletivonummesmoequipamento
. Pretende-se,
a partir do equipamento
proposto
, criar umareferênciaemtermosde informação
, transportee comunicação
na malhaurbana. O sistema
consisteem um módulobásico, que ofereceuma estruturapara instalaçãode telefonepúblico, fixaçãode um quadrode informações
turísticase abrigopara usuáriosde transportecoletivo
, podendograduarseu nível de permeabilidade
(aberto
, semi-aberto,fechado),
adaptando-se
a diferentesdemandas
funcionaise climáticas.

FelipeBezerra
Universidade
FederaldoRioGrandedoNorte
, Natal, RN, 1997

•

•

EscolaPHDlnfantil_Datado Projeto:2002_Datada construção:
2003_
Local:Natal,RN,Brasil
A escola,com15 salas, foi implantadaem platôelevadoe emformade U, coni''pa 10cen ra. pre 10 ema ac a a pr1nc1pa
va ama a
pelacomposiçãode volumese texturas.Primeironotamosum muroemziguezague
, chapiscado,queescondea áreada piscina. Depois
vemoso pavilhãohorizontalamarelo,compequenasaberturas, quefuncionacomoblocodeaulas.Oterceirovolumeé cilíndricoe abriga
a áreade convivência
. O volumecilíndricopossui,ainda,uma marquisetriangularque marcaa entradado edifício.Porúltimo,temos
o blocoretangular,revestidocomtelha de alumínio, quefuncionacomoquadrapoliesportiva.Naparteposteriordoterreno,encontramos
outro blocode salas de aula que é interligadocomo primeiroatravésdo volumecilíndrico.A fachadaprincipalestá voltada para o
poenteé e praticamentefechada, excetopelas pequenasaberturasda circulaçãodo bloco de aulas, que servemcomosaída da
ventilação, que predominapelafachadaposterior
.

Rosângela
Martinelli
Biasoliteta,
Janaína
PaesdeCamargo,
Emerita
Emiltoe Fernando
JoséMartinelli
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismoda Universidade
BrazCubas,MogidaCruzes,
SP,Brasil, 1986
FaculdadedeArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1999
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1998
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1980
DileneZaparolli
, TalitaCanazza
, FranciscoZorzete
(colaboração)

Projetode Restauro
doConvento
Nossa
Senhora
doCarmo
_Datadoprojeto:
2000_Local:AngradosReis,RJ,Brasil
A ocupaçãoda regiãoda cidade de Angrados Reis, no Rio de Janeiro
, iniciou-seem 1502. Comoa maioriadas cidadescoloniais
brasileiras,tevesua origemcomas construções
militarese religiosas.Ocentroda cidadeaindaconservapartedaqueletraçadocolonial
e algumasconstruções
sendoo Convento
NossaSenhorado Carmoumadelas. Construído
emalvenariade pedrae cal entre1593e 1617,
é tombadopelo IPHANe mantémsuas característicasarquitetônicasdestacandose na paisagemcomoreferênciaparaa populaçãoe
visitantes. O projetode restaurosegueas orientaçõesestipuladasem documentos
internacionaise tevecomopartidoa supressãocie
construçõesespúrias e a modernizaçãoda infra
estrutura.Foi previstatambéma construçãode um
anexoem concretoarmadobuscandoestabelecerum
diálogo cordial com o Monumentoexistente e
possibilitandoa otimizaçãoe a utilizaçãodo conjunto
arquitetônicopela população
, assimcomoa geração
de receitaparaa sua manuten
ção.

1
Valentim
CésarBigeschi
Universidade
deMarília,Tupã, SP, Brasil, 1992

Centrode Exposições
e Informações
Turísticas
de Tupã
_
Datado projeto:2002_
Local:Tupã,SP,Brasil
O Centrode Exposições
e Informações
Turísticas
e um proJeto
quevisa aten er às necessidades
do municípioe upã tendoemvista sua
transformação
emestânciaturística. Optou-se
pelacriaçãode doisprédiosinterligados
porum grandepátiodescoberto
. O primeiro
, Centrode
Informações
, é constituído
porrecepção,
secretaria,
atendimento
e sanitários.Estaedificação
é cobertaporumacascade concretoquenasce
dentrodeumespelho
d'águae desenvolve-se
até umgrandepilarque, à distância
, já sinalizaa referidaobra. Osegundo,
CentrodeExposições
,
foi projetado
emdoisblocos:umabrigao salãodeexposição
permanente
, administração
, controle
, copae sanitáriose o outrocontacomsalãode
exposições
temporárias
, administra
ção, controle,depósitoe sanitários.Cadablocoé cobertopor uma cascade concretosemicircular
que,
independentes,
dispostas
ladoa lado, criamentreelasumgrandecorredor
queinterligaossalões
. Estegrandecorredor
é cobertoporumaterceira
cascadeconcreto
quenascena parteposterior
dosblocosdesenvolvendo-se
até um imponente
pilarque, alémdetransformar-se
emum marco
visual, proporciona
à obraumcoroamento
final na uniãodosblocos
.

MariaBiselli,ManicaBrooke,
ArthurKatchborian
e CarlosLeite
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Intervenções
Urbano-Arquitetônicas
emMauá
_ Datadoprojeto:
2002_Local:Mauá,SP,Brasil
Trata-seda raraoportunidade
dedesenvolver
um projetourbanoe arquitetônico
degrandeescalanointuitoderequalificarurbanisticamente
o centrohistóricode nossascidades
. Resgatando-se
um projetooriginaldeVilanovaArtigasde 1975, visandoa regenera
çãourbanísticade
Mauá, procurou-se
desenvolver
umconjuntode intervenções
públicasdecarátercomplementar
: Intervenção
urbanísticae Bibliotecana área
central;Complexo
Esportivo
e ParquedoPaço
. A intervenção
na áreacentralpropõeumboulevard
elevadosobrea ferroviaconectando
osdois
ladosda cidadee integrandoas estaçõesdetrem [CPTM]e ônibus municipale regional[EMTU].O boulevardelevadocomportará
aindaa
BibliotecaMunicipal.OComplexo
Esportivo
se desenvolve
emdoisblocosligadosporumamarquisedeconcretoondeestãoas salasde uso
múltiplo. Noblocomaiorestáo ginásioparatrês mil pessoas.
O blocomenoré compostopeloconjuntodas piscinas
.
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\tBoulevard/
Praça
elevada
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LuizLaurent
Bloche Andréa
Junqueira
Barbosa
deCamposFaculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1979
CursodeArquitetura
e Urbani
smoda Faculdade
deBelasArtesdeSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP,Brasil, 1985

Projeto"InternetLivre"doServiço
SocialdoComércio
- SESC
SP
Datadoprojeto:
2001_1.ocal:
SãoPaulo,SP,Brasil
O projeto"InternetLivre"foi desenvolvido
peloSESCSPparaoferecerà comunidade
acessoao
mundoda informática.Cadaunidadefoi projetadadeacordocomas principaiscaracterísticas
dos
grupos freqüentadores.Como os espaços destinados a essas áreas eram sempr
pré-existentes,configuraram-searquiteturasdiferenciadas.Foramprojetadosespaçosque
valorizamo encontrosocial:as salasoferecem
espaçodeleitura, consultae exibiçãodevídeosem
telasdeplasmae monitores
especiais
, independentemente
dousodocomputador.
A "InternetLivre"
é, hoje, umespaçoquepropiciaa utilizaçãoda redemundialdecomputadores
comcomputadores
c-o-ne
_c,...
a..,..
o-s+a internetembandalarga, web
cam, fonesde ouvido
, microfones,
sistemasurrounde instrutores
WebDJ.Outrasunidades
foramprojetadas
alémdasaquiapresentadas,
e
novosespaçosestãoemdesenvolvimento.
Onúmeroe a diversidade
deusuáriosindicamo sucesso
destenovoequipamento
urbano.

LuizLaurent
Bloch,
Heloisa
LimaHerkenhoff
e Marcelo
FerreiraMarra
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1979
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Federal
EspíritoSanto
, ES, Brasil, 1985
CursodeArquitetura
e Urbanismo
da Faculdade
deBelasArtesdeSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1991

Biblioteca
e CentrodeDocumentação
doInstituto
deEconomia
daUniversidade
Estadual
deCampinas
_
Datadoprojeto:
2000/2001
_Datadaconstrução:
2001_Local:Campinas,
SP,Brasil
Oedifícioé umaampliaçãodoacervoda BibliotecadoInstituto.Opartidoadotadofoi umaextensão
doprédioexistente
, umtúnelretangular
de 12x7m,de arquiteturacontemporânea
e estruturametálica
, adaptávela futurassolicitações.
A coberturapossui"Shed"parailuminação
superiore há ummínimodeaberturaslaterais.Asáreasadministrativas
, deserviços
e apoio,instaladasnoedifícioreformado
, sãoseparadas
do acervo
, leiturae pesquisa,instaladosnonovoprédio,comtérreoe mezanino.
Natransiçãoentreas duasáreasestãoo acessopúblico,a
recepção
, xeroxe sanitários
, comáreade leituraexterna.Oconfortotermo-acústico
foi assegurado
pelaadoçãode brises,forrosespeciaise
revestimentosde boa absorçãoacústica. O confortolumínicofoi resultao,
· ~i
j
o?a de luminárias
.
Osdesabilitados
físicostêm seuacessogarantidoporrampae elevador.
•' .. ·
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Glênio
ViannaBohrer
Universidade
Federal
doRioGrandedoSul, PortoAlegre
, RS, 1986

-

Mutatis
Quadra_Oata
doprojeto:
2002-2003_
Datadaconstrução:
2002-2003_Local:
Caxias
doSul,RS,Brasil
Objetomultifuncionalconstituídopor dois tamposremovíveis
e módulobásico
comportando
gavetasou nicho com porta de abrir. Tem por característicaa
diversidade
de configuração
e usoa partir dasdistintaspossibilidades
de fixação
dos tamposnas faces lateraisou superiordo corpodo móvel.Seusarranjos
permitemdesempenhar
considerável
númerodefunçõesdentrodo repertório
básico
da mobíliade escritórioou casa.Admiteversõesquese podemutilizarcomoapoio
deestaretrabalho,mesa
, aparador,
criado-mudo
oucarrinho-bar
, guardando
sempresuacondição
elementar
comoespaçodearmazenamento.
As alternativasse multiplicama partir da associação
de módulosem jogo que se potencializa
comas possibilidades
de combinações
cromáticas.
Modulação
e flexibilidade
admitema alteraçãodearranjosdomobiliárionomesmo
espaçoouadaptação
a mudanças
deendereço.
Pretende
atenderàs demandas
atuaisporotimização
de recursos
e deespaçoe à tendênciacrescente
da conjugação
de moradiae trabalho
,
mediando
aspectoslúdicoscomo pragmatismo
de necessidades
reaisda vidacotidiana
.
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Glênio
ViannaBohrer
Universidade
Federal
doRioGrandedoSul, PortoAlegre,RS,1986

Mutatis
Ronda
_Oatadoprojeto:
2002-2003_0ata
daconstrução:
2002-2003_Local:
Caxias
doSul,RS,Brasil
Objetomultifuncional
constituídopormódulosindependentes
comportando
distintasformasdeespaçosparaarmazenamento.
Osmódulos,
constituídospor anéis de MDFcolados,permitemassociaçãovertical atravésde um sistemade cavilhasencaixadassob pressão
.
As possibilidades
de configuração
queadmitepermitemdesempenhar
funçõesde apoioda mobíliade residênciaou escritório,emversões
quese podemutilizarcomoaparador,criado-mudo,
carrinho-bar,
apoiode estarou de trabalho,portaCDsou gaveteiro,adequando-se
às
devidasespecificidades
funcionaispeladefiniçãodasalturasfinais e dostiposde módulosqueas compõem.
A proposição
de umsistema
modulardotadodedeterminado
graude inflexãofu
necessidades
cotidianasda vidacontemporânea.

JorgeBomfim
Faculdade
deArquiteturae Urbani
smoda Univer
sidadePresbiteriana Mackenzie
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1959
'

Calder- Edifício
Residencial
_Datadoprojeto:
2002_Local
: SantoAndré
, SP,Brasi
l
Edifício residencial de 20 andares, com quatro apartamentospor andar,
. O projetotem
totalizando80 apartamentos-tipoem 15.000,00 m2 de construção
comopartidoa humanização
e flexibilidadede seusfuturosmoradores
, bemcomo
a valorizaçãoestética do conjunto. Além de a arquitetura proporcionaruma
privacidadeentre os apartamentos,
os mesmospodemter 110,00 m2 ou 220,00 m
de áreaútil, de acordocoma necessidade
. O prédioé vazadopor um átrio central
de 60 metrosde altura, valorizandotoda a partede serviçosdo apartamento-tipo
e principalmen
t e o térreo que, com o seu pé-direito duplo e pilotis livres,
transforma 2.000,00m2 em uma verdadeiraárea de vivência· vivência esta
'
'
juntamentecoma forma, tônica destaarquitetura.

LéoBomfim
Júnior
Faculdade deArquitetura e Urbani
smoda Univer
sidade deSãoPaulo, .
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1960
Kátia Pestana (colaboração)

Habitação
Unifamiliar
AmaroFaleirosAlexandrino
_Datadoprojeto:2000-2001
_
Datada constru
ção:2002_Local:RibeirãoPreto, SP, Brasil
Possuidorde área com 5.300,00 m1 em condomínionos arredoresde RibeirãoPreto, o proprietáriodecidiu para lá transferir sua
residência
. Deformatoirregulare desnívelacentuado
, nelaforamencontrada
s várias nascentes. Definiu-sea ocupação da áreacoma
localizaçãoda casa, da casado caseiroe do paisagismogeral, incluindoo pomare dois lagosresultantesda drenagemdas nascentes.
O partidoadotadoparaa habitação principalconsistiuemestabelecerumagrandecoberturatérrea, em queas áreas íntimasse abrem
parao pomare, em pequenodesnível
, as áreasde estar se interligamaoterraçoe desteà piscina e às áreas de lazer.Sobo escritório
do casal, elementoúnico no segundopavimento
, foi alojadasala para some TV.Dele, ladeandoa piscina, tem início marquiseque
abriga, na extremidade
, áreas de lazere de apoio.As lajes decoberturasão inclinadase, noseupontomais alto, os ambientesinternos
se abrempara laje rebaixada, assegurandoa renova
ção de ar aos dormitório
s, jantar e estar.

1
NadirBonaccorso
e SóniaSilva
Faculdade
deArquitetura
d Politécnico
deMilão, Milão, Itália, 1993
Universidade
Lusíada
, Lisboa
, Portugal
, 1996

Jardim
de InfânciaPopular
_Datadoprojeto:
2002-2003
_
Local:Cacém/Sintra,
Portugal
Olotedestinado
aofuturojardimdeInfânciaPopulardoCacémé um •
lugarlimite da novabaixadefinidopelaavenidadosMissionários
,
tangenteà linhaférreade Sintrae próximoda ribeiradasJardas.
O projeto resolveas questõesdelicadasligadas à economia
sustentável
doedifício
, desdea recolhae reutilização
daságuasda
chuva a um excelentecomportamento
térmico passivocom a
..,_
_
utilizaçãode painéis solarespara o aquecimentodas águas.
Configura-se
comoumvolumepuroembetãobrancoà vistacompequenas
a e uras,apoiadosobreasáreastécnicas,revestido
1neriormene
por isolamento
térmico(pavimentos
paredese tetos),comgrandecontroledas pontastérmicas
. A forte ligaçãocomo parqueatravésda
modelação
do terrenono interiordo lote permitea relaçãofísica como interiordo edifícioe coma zonade recreiocobertoabaixodeste,
reforçando
a idéiada continuidade
do parquee permitindo
o seuprolongamento
.

___
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Casa-Ateliê
MBC
L_Datadoprojeto:
2002_ Local: SãoPaulo, SP,Brasil
Odesafiofoi implantarumaarquiteturamoderna
e construção
híbrida- casae ateliêdearquitetura- emloteexíguolimitadopelaesdrúxula
legislação
urbanística
deSãoPaulo
. A interpretação
rigorosadoslimitesdeconstrução
- recuose coeficiente
deaproveitamento
limitantese doprograma
comgrandesíntesee flexibilidade
deambientes
gerouumaconstrução
limpa.Noambientesemi-enterrado
hádoisdormitórios;
nopavimento
térreohá cozinhae saladeestar;no2o. pavimento
há o ateliê. A coberturaé de lazer:mirante-estar
e churrasqueira.
O núcleo
hidráulico- únicasparedes
dacasa- defineasseparações
dosambientes
. A estruturaé singela:quatroapoiosdeconcreto
armadosustentam
as lajessteel-deck.
Asvedações
sãoemcaixilhariade madeirae vidrocompanosexternos
de brisede madeiradereflorestamento
.
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-
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/
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térreo
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Faculdade
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SãoPaulo
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SãoPaulo
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EdifícioDuquesa
de Goiás_Data
doprojeto:2000-2002
_
Datada construção:
2002-2003
_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
Emumterrenocomáreade 3.510,82m2, o EdifícioDuquesadeGoiástem
apenastrês pavimentoscom 1.144,55m1 por andar, que podemse
subdivididosemquatroconjuntosindependentes
, separados,doisa dois,
,
por um átrio com mais de 20 metrosde altura !ivre.O estacionamento
todo na superfície,em boa parte sob pilotis. Foi projetadoe construíd
levando em consideraçãoas mais modernasconcepçõespara um
escritório de alto padrãotecnológico
. Cada conjuntotem seu próprio
//
equipamentode ar-condicionado,
sanitáriose copa.Nasoito extremidadesos pavimentose p'oss'íveins alar san1arios. 1sose eva os
permitema interligação de todas as prumadase o acessode energia, telefonee informáticaa qualquerpontodo andar.Háprumadas
vaziasque permitirão,nofuturo, a interligaçãode andares.Nacobertura,alémda casade máquinasdo ar-condicionado,
há umfitness
centere doisterraços:um privativodo proprietáriodo terceiropavimentoe outro,coletivo, paralazere ginástica.

MaximBucaretchi
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
BrazCubas
, MogidasCruzes
, SP,Brasil, 1975

Residência
emSãoPaulo
_ Datadoprojeto:
2002_Datadaconstrução:
2002_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
A residênciade SãoPauloé um mistode ateliere residência.
O sistemaconstrutivoé compostopeloaço,concretopré-moldado
e alvenaria
portantedetijolos de barrocozidoassentados
comargamassadesolo-cimento.
Essacomposição
de materiaispropõeumaconstrução
com
vãoslivrese espaçosabertosobedecendo
à particularidade
da tecnolo
gia optada.Oespaçocontínuo(integração
entreexteriore interior), a
coma paisagemé umacaracterística
essencialdasduasobras.
proporção
da construção
em relaçãoà escalahumanae a suacomposição

1
MaximBucaretchi
Faculdade
deArquitetura
e UrbanismoBrazCubas
,
Mogi das Cruzes
, SP,Brasil, 1975

Residência
emSãoFrancisco
Xavier
_Datadoprojeto:
2002_
Datadaconstrução:
2002_Local:
SãoFrancisco
Xavier/S.P.
Trata-sede umacasa de terra que nasceda montanha
, cravadanos pés da Mantiqueira
. Os materiaislocais(terra, pedra, bambue
madeira)determinaram
o projeto
. Umaexigênciadestapropostafoi pensarna produção
da construção
, desenvolvendo
modelos
, fabricando
a ferramentaria
necessária
parasuarealização
(pilões,formas...) e capacitando
a mãode obralocal.Oespaçocontínuo(integração
entre
exteriore interior), a proporção
da construçãoem relaçãoà escalahumanae a sua composição
coma paisagemé umacaracterística
essencialdasduasobras.
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RESIDÊNCIA
EMALDEIA
DASERRA/SP
_Datadoprojeto:2001_Datada construção:
2002_Local:
AldeiadaSerra,SP,Brasil
Essacasaocupaum lote com20 m de frente por40 m de fundoe 8 m de desnívelentrea frenteo fundo. Comestruturade concreto
armadofeita comformasplásticasparalaje nervuradaem módulode 90 x 90 cm e escorasmetálicas,a plantadessacasase resolve
num quadradode 16,20x 16,20 m, com um vaziocentralque contémas escadase iluminaos ambientesde serviço. Apoiadasobre
quatropilaresela estáelevadado chãode tal modoquefaz umaáreaidênticaembaixodelae outraemcima. Comoum quintal ao sol
e outroà sombra. Porém
, pelascaracterísticasdo relevo,essestrês níveissempreencontramo terreno, comosetodoselesestivessem
no chão. Todasas paredesda casaforamfeitas em argamas
· · hos;
internos,em
granilitee os externos,emconcretolixado.A laje de cobertura
está protegidacom um espelhod'água.As paredesexterna
são sombreadascom um painel industrializadofeito d
madeirae cimentoprensados.

Angelo
Bucci
FaculdadedeArquiteturae Urbanismo
da Universidade
de SãoPaulo,1987
Fernandode MelloFranco
, MartaMoreirae MiltonBraga,
AnnaHelenaVilella, EduardoFerroni
, MariaJúlia Herklotz,
AndréDrumond(colaboração)

RESIDÊNCIA
EMRIBEIRÃO
PRETO/SP
_Datadoprojeto:
2000
Datada construção:
2001_Local:Ribeirão
Preto,SP,Brasil
Essacasase estruturasobrequatropilaresdefundaçãodireta
sobreo leito rochosoa um metroe meiode profundidade.
Um
par de vigas, invertidassobreo teto, estruturaa laje de cabe ura e a 1rana a aJe e piso,semvigas. per I na ura o erreno avia
sido descaracterizado.
A pretextodissose decidiumovimentar
o volumedeterraexistenteno lote paraorganizartrês patamaresdejardim
em cotasde níveldistintas, comotrês pedras,e um passeioentreelesnonívelda rua.Ojardimda rua (nível2.00) estendea salaelevada
incorporando
o recuode frente, normalmente
perdidoatrás de um muro. Ojardim dosquartos(nível1.80)sobreiaa face nortee oferece
umaáreaexternamaisresguardada
comoextensão
dosambientesderepouso
. Ojardimdo pátio(nível1.20),a meionível,faz a passagem
suaveentreos dois pavimentose desfrutadas pequenas
distânciasverticaisconseguidas
pelasoluçãoestrutural.

MárcioAlbuquerque
Buson
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda Universidade
deBrasília
, Brasília
, DF
, Brasil, 1990

Residência
Gomes
_Datadoprojeto:
1998
_ Datadaconstrução
: 2000_Local:Brasília,
DF,Brasil
Oprojetobuscouinspiraçãonostraços, volumese coresdachamadaescolapaulistaparaproduzirumaarquiteturadiferenciada
emBrasília,
integradaao local e adaptadaao clima da região. Intersec
ção,sobreposição
e encontrosde linhashorizontaise verticaispara produzir
espessas
definemmassas
volumesquetrabalhamcoma estéticada luz naturale proporcionam
proteçãoà radiaçãodiretadosol.Paredes
proporcionais
e afastamo calorexcessivo.
Cheiose vaziosdefinemas áreasinternasquepodemservistasde fora e as quetêm queser
resguardadas.
Concreto
, sol, pedra, vento,vidro,água, sons, cores.Cadaqualnoseudevidolugar, semsepararo íntimo, o sociale o apoio.
Todosse comunicam
, massó se cruzamquandonecessário
. Duasforamas exigências:
"umacasamodernae bem-iluminada"
. Demosluz
sobreos volumes,ressaltando
texturas, vazandoo zên·
·
~~i'!' t:'P.l.o.s..e.-Q.LO.J).O.Lciíllliill.d
o SU[ll..re
._.
...s.,..
as.....,.
em
........,
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_

1
Marcos
FortesSantos
deBustamante
e Claudio
Roberto
Rodrigues
Horbe
Faculdade
deArquitetur
a da Univer
sidadeFederal doRioGrandedoSul,PortoAlegre
, RS, 1982
Faculdade
deArquitetur
a da Univer
sidadeFederaldoRioGrande doSul, PortoAlegre, RS, 1975

PROJ
ETOHERTZBU
RG- OCORAÇÃO
DACIDADE
_Datadoprojeto:
2003_
se,Brasil
Local:Blumenau,
Relacionar
a cidadedeBlumenau/SC
como Rioltajaí-Açúconstituiu-se
o orientado
paraconcepção
das intervenções
urbanísticasda Av. CasteloBranco
, a Beira-Rio
,
intervindono espaçourbanoe potencializando-o
comofomentadordas atividades
sócio-econômicas
e culturais. Marcohistóricosignificativo,o VaporBlumenau
, que
trouxeos imigrantes
, contribuiuagora ao urbanismo
, concedendo
sua imagem
estrutural para concepçãodos equipamentospúblicos, definindo a forma
arquitetônicadelineadaao longodo topo do talude da margemdireita. Formas
sinuosase esbeltas
, estruturalmente
compostas
porperfistubularesmetálicos,são
realçadascom a cor branca e nuances metálicas de aço, com proteções
transparentes
envidraçadas
, interpretando
a sensação
de umconvéscontemplativo
da atraentepaisagemribeirinha.Compõemo projeto:3 Mirantescom pontos
comerciais
equipados
comsanitáriose para-ciclos/5 Abrigosparaparadadeônibus
turística/ Ciclovia /
/ 3 Sacadascontemplativas
/ 1 Largode apoioà recepção
Passeios
com3,00mde larguramínima/Postesde iluminaçãopúblicae suportede
sinalizações/Telefonespúblicos
, lixeiras,floreirase assentos/Paisagismo.

Vista 3D da Pista para o Rio

Estrutura
PadrãoparaParadasde Ônibuse Quiosques
cômEstrutura
Metálica
Modularcomponível
, comacabamento
em Poliéster
Branco
, Talhamento
emAço.
Revestimentode Forro em PVCBranco. ProjetoArquitetônicoexecuta.doem Maiode 2003.

.
Claudio Roberto Rodrigues Hõrtie & Marcos Fonte Santos de Bustamante

orbeearquivlsao @netron .com .br • Fone 47 9985 -3001 / E-mail : mbustama @terra.com ._br • Fone 47 435-
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LuizCarlosButu
ri
Faculdadede BelasArtesde SãoPaulo, SãoPaulo, SP,Brasil, 1999
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Tocada Coru
ja - Sescltaquera_Data do projeto: 2000_Loc
al: SãoPaulo, SP, Brasil
O ProjetoTocada Corujafoi desenvolvidopara ser instaladonas dependências
do Sescltaquera,em um terrenocom 3.600,00 m1,
cercadopelaÁreade Proteção
Ambientaldo Parquedo Carmo,coma finalidadede ampliaro trabalhode Educação
Ambiental da equipe
de biólogosda instituição,voltadoao públicoinfantil. Apósatravessa
rem um pórtico em formade coruja, os visitantes percorrerão
um
caminhocercadoporflorese pergolados
queos conduziráa váriosequipamentos:
um lagoartificial, projetadopara manter o equilíbrio
do ecossistemalocal; três observatóriosde pássaros;uma casa de alvenaria, na qual serãoministradoscursos;um formigueirode
argamassaarmada, que abrigará um sauveiro.Oferecendo
toda a infra-estruturanecessáriapara o desenvolvimento
de espécies
vegetaise animais, respeitandoo relevoe a localizaçãona cidade,adotandouma linguagemlúdica, o projetoé um grande aliadona
buscade uma melhor qualidadede vida, através
·

DesireeArianeFelixCaldeira
e
ClaudiaCorreiaNeves

!i_:.-1

Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
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, SãoPaulo,SP, Brasil, 1985
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Ambrósio
, RobertoFerreiradeOliveira
AntônioMarcosBarros(colaboração)
'

Trama PromoçõesArtísticasLtda_Data do projeto:
2001_Datadaconstrução:
2002_Local:
SãoPaulo,
SP,Brasil
Transformarum velho Galpãode fábrica em um escritórioatual comtoda in ra-estruturanecessária
, sem descaracterizar
o imóvel,
mantendoo pé-direitooriginal e trabalhandocom uma linguagemsimplese criativa.Todasas estaçõesde trabalhosão baixase a
diretoriaforma um "U" em volta do staff; para quebrara monotoniade tantas estaçõesde trabalho,fez-seum jardim centralcom
iluminaçãonatural (comtubos de ar-condicionado
suspensosno telhadotransparente)
, no formatodas própriasluminárias.No piso,
placasde borrachasobrepisoelevadoe laminado
, comumaimagemde gramaem laminadomelamínicopersonalizado
logona entrada.
Outrodestaqueé a sala de reuniãoemvidrocurvobaixo, crescendo
de 1,20 a 1,80m emformadecaracol.A áreade imprensasepara-se
juntamentecom a de reuniõespara preservara áreado staff. Juntoà áreade imprensa,uma sala paracafé comespelhod'águaé o
grandeatrativoda área,criandoum ambienteconfortávele agradávelde se permanecer.

AlcirCarlosCalux
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deMogidasCruzes
, MogidasCruzes
, SP
, Brasil, 1984

Moradia
doArquiteto
_Datadoprojeto:
1999
_Datadaconstrução:
2000_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
Substituindouma antiga moradia
, construídaporvolta de 1940em um pequenolote de esquinade um bairroemzona1, o novoprojeto
aproveita-seda antiga implantação
, para melhorviabilizar-seface às atuais restriçõeslegislativas
, transferindoapenasa elevação
principalde acessoà moradia
, da menorparaa maiordimensãodo lote. Estacondutaposicionou
a fachadaprincipalemsua melhorface
de irradiaçãosolar (nordeste)e maiordimensão
, encontrando-se
commelhorespossibilidades
de desenho.
A interferênciaarquitetônica
,
emboraextremamente
pequena,aliadaà vegetação
implantadanasáreaspermeáveis
do lotee externasa ele (passeiopúblico),renovoua
paisagemnestaesquina,apresentando
a ela umadimensãopoéticaclaramentepercebidaporaquelesquetransitamnolugar.O processo
construtivoadotadoconsolidoucompertinênciatécnicasdiferentes,aplicadasconformeo desempenho
solicitava.Nopavimento
térreo, as
fundaçõesindiretassustentampilares de concretoarmadotrabalhandoà compressão
, e vigas metálicasem perfis de alma cheia,
"li•
,1
li,
trabalhandoà tração. Já nospavimentos
superiore estúdio, a ado( , 1 1 • 1 1 • 1 , li , 1[ir,fflliWr.lir.Jiff,IilíI=l
· li · 1 1
de vigas na recepçãodas lajes. Moldadasin - loco, descarregam
diretamentesobre os apoios (pilares), conferindoa levezae a
delicadezaestruturaisperceptíveis
nestaobra.

1
AlcirCarlosCalux
FaculdadedeArquitetura
e Urbani
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Moradia
Swiss
ParkN.º3_Datadoprojeto:
2001_
Datadaconstrução:
2002_Local:
S.B.doCampo,
SP,Brasil
Odecliveacentuado
doterrenoimpôsa distribuiçãodo programaemtrês
pavimentos
: 1_O pavimentotérreo, implantado na cota + 0.20 m
(com referênciaao nível da rua), abriga garagem,átrio de entrada,
circulações
, dormitóriose terraço íntimo; 2_ O pavimentoinferior 1,
situadona cota- 3.20m, abrigaestar, jantar, banheirosocial,cozinha
, lavanderiae terraçosocial, 3_ O pavimentoinferior2, implantado
na cota- 6.40m, consolidaa áreade esportesda moradia.A implantaçãoe distribuiçãodosespaçosna formaapresentada
conferiram
aspectoscontrastantesàs elevaçõesda obra, que apresentaacentuadahorizontalidade
na fachadavoltadapara a rua, e acentuada
verticalidadena dispostano fundodo lote.Já a distribuiçãodosespaçosfoi organizadaa partir de um vão central(praça), iluminado
zenitalmente,
e da belapaisagemformadaportrês lagose pelamataatlânticaconservada
que, ao longe, se apresentaao observador.
Ocontatocomestasvistasfoi possibilitadopelasgenerosas
aberturasenvidraçadas
e pequenos
terraçosvinculadosaosprincipaisespaços
da moradia.Odesenho
considerou
também,comseriedade,
as proporções
e a representação
dasdemaismoradiasao longodetodaa rua.
O processo
construtivoprincipalconsolida-se a partir de quatroapoiosposicionados
estrategicamente
nasquatroelevações
da moradia
,
e soba formade paredescortinade concretoarmadoaparente
. Estasabsorvem
todasas cargasproduzidas
e distribuídasatravésdas
vigase lajesespecificadas
tambémemconcretoarmadotradicional.
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Agência
de Publicidade_Data
doprojeto:2002_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
Umedifícioabandonado,
invadidoe saqueado.
A regiãosofregrandestransformações,
evoluindoparacentrode negócios,seguindoa
tendênciadoeixoRioPinheiros.
A malhaestruturalmarcadadoedifícioé liberadadetodososfechamentos;
a estratégiaé limpar, revelar.
Oprojetoprevêa introduçãodevolumesnovosabrigandoatividades-chave
da agência,inseridosno interiore noterraço, interligando-se
,
verticalmente,atravésde umafendacentral,delineadapor planosde vidrotranslúcidos/ coloridose finalizadana coberturapor um
prismadevidroquerecebeluz naturale sinalizao edifício, à noite,comoumfarol.A atividadedecomunicação
exigetransparência
entre
as áreasinternase externas,exposição
à cidade, à rr.ovimentação
, à dinâmica,à animação.A infra-estrutura e a organização
doespaço
de trabalhopermitema evoluçãodos usos, a adaptaçãoàs nov
·
,
·
compõem
o perímetro
externodoedifício.
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ClínicaOftalmológica
_Datadoprojeto:
2002_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
O edifícioprincipalé compostopordoisvolumes:um exteriortranslúcido,queco re o penmeroe o ga ano e erm1nao pea eg1saçao, e
outrointerno,queabrigaas atividadesdaclínica.Emfunçãodessasatividades,essevolumefoi pensado
comouma"caixapreta",opaca,onde
a luznaturalé quaseinexistente
, pararealização
deconsultas,exames,
cirurgiase comcondições
ambientaisgerenciadas
porequipamentos
controlando
a contaminação
docentrocirúrgicoe a temperatura
nassalasdeexame.Osespaços
entreosvolumessãoutilizadoscomoacesso,
circulaçãode públicoe circulaçãorestritade médicose funcionários.
O prismaexterno,emestruturametálicacombarrasduplasde vidro
translúcidoe aberturasem posições
estratégicas,
estásoltodoterrenonatural,deixandolivresacessos,
circulação,iluminaçãoe ventilação
dosubsolo.Umtubodeconcretoaparenteliga o novoedifícioàs clínicasvizinhas
, acentuando
o contrastecomo prismatranslúcido.
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Cambiaghi
Faculdade
deArquitetura
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da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
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, Brasil, 1973

Edifício
VilaNovaBuilding_Data
deProjeto:
2000/2001_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil_
Datadaconstrução:
2002
As limitaçõesde áreadoterrenonosexigiuconceber
o edifíciopensando
simultaneamente
na torre, nas garagense no partido estrutural, procurandobuscar o equilíbrio do
programa/desejo,
comas restriçõeslegaise físicas.A soluçãoadotadaé umatorre com
dois conjuntospor pavimento
, podendoser interligadosformandouma única unidade.
10 pavimentostipo (sendoo últimocommezanino)
. O partidoestruturalse caracterizapor
panosgrandesde lajes,vigaschatasapoiadasna caixade escada/elevadores
de um lado
e numa grelha do outro.Nafrente e no fundo o sistemaestruturalse apóia em dois
"pórticos". O conjuntodos elementosestruturaisnas cores cinza e brancodefine a
volumetriadoEdifício.Pelesdevidronacorverdenasfachadasfrontale defundosomados
a detalhesem painéisde alumíniocomposto,completamo tratamentoarquitetônicodo
edifício. O pórticofoi elaboradocomum detalheem curvae um espaçoquadrado
, vazado
,
ondeestá previstaumailuminação
, marcandoassimo edifíciona paisagem
.

1
GilCarlosde Camillo
Faculdade deArquiteturae Urbanismoda UniversidadedeSãoPaulo,
SãoPaulo
, SP, 1989

FórumEleitoralde Campo
Grande
_Datadoprojeto:2002_
Datadaconstrução:
2003-2004
_Local:Campo
Grande,
MS,Brasil
O FórumEleitoralde CampoGrandeestásendoconstruídono Parque os o eres, entro o 1t1co m1n1strat1vo
o stado, implanta o
emárearemanescente
de umagrandereservaambientalcom140hectaresde matanativaem perímetrourbano.O partidoarquitetônico
retomaconceitosconsolidados
do Movimento
Moderno.
O projetose desenvolve
a partir de um grandevão internoquearticulatodosos
2 de área construída
ambientesem seusquatropavimentos.O edifícioirá abrigar, em 3.468,00m
, as seis zonaseleitoraisda capital,
depósitopara4.000 urnaseletrônicas
, áreasparacadastramento
deeleitorese apuraçãode votos, plenáriose o almoxarifado
centraldo
TribunalRegionalEleitoral.Danecessidade
deflexibilizaçãodosplenáriosdetreinamentoderivaa volumetriacôncavaqueprotagoniza
a
composição
. Alémdos índicesurbanísticos
, o projetoarquitetônicocontemplauma sériede exigênciasestabelecidaspela legislação
ambientaldo Parque
, comoa preservação
da matanativaem20% da áreadoterreno.
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BrunoCampos
e Marce
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Faculdade
deArquitetura
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ismoda Univer
sidadeFederal
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, MG, 1994
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Faculdade
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da Universidade
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Estádio
MunicipaldeMontes
Claro
s, MG
_Data doproje
to:2001-2003
_
Local:Montes
Claro
s, MG,Brasil
,{! ':/t;,;·.1'Jf1í1..1~,'.
··1»,
111
7;-z_,
Aproveitando
as encostase o platôde um antigodesaterroexistente
, a topografiaoriginali} <:'.:<:f:,07,,,7'!!:-~
foi reconfigurada
pormeiode compensações
de cortee aterrocomo objetivode secriar um1:( ,.,:·.,.,.z,:11_:>-e-·
novoperfil queserviráde suportediretoparaas arquibancadas
de concreto,minimizando .,.,
~&1~~;_,,-~
o custoda estruturaçãotradicionalparaelas.A caídasuave(6%), masquaseconstante
,
do terrenodeterminouum conede baseelíptica seccionadodiagonalmente
segundoum );1it
plano nessamesmadireção, de modoa mantera altura dos aterrosconstantesno seu· ,;@~"
perímetro
, se acomodandoexternamenteao terreno natural por meio de inclinações
#
::~-variáveis. Essa figura geométrica"tombada"e assimétricaacompanhaa inclinação
f,'
existentenoterrenonatural,minimizando
o impactoda obrana paisagem
. Situadoemumai ·.
região periférica predominantemente
residencial
, mas ainda em desenvolvimento
, a
vocaçãodo complexoda Vila Olímpica
, comsua monumentalidade
austera, é certamente
estimulare definir, naqueleentorno
, novosparâmetrosde ocupaçãoda paisagemurbana.
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Roberto
Candusso
Organização
Mogianade Ensinoe Cultura(OMEC
), Mogi dasCruze
s, SP, 1976

RuaAraújo
_Datadoprojeto: 1998_ Datadaconst
rução: 1999_
Local:SãoPaulo
, SP, Brasil
O projeto
_co~stitui-se_
numedifíciolocalizado
na RuaAraújo,na regiãocentraldacidadedeSãoPaulo.Numterrenodispostoemângulode30º
emrelaçaoa rua, foi implantadoo edifícioformadopordoisvolumesretangulares
desalinhados
e interligados
pelascaixasdeelevadores.
Nos
extremosdosdoisvolumesse localizamas duascaixasde escada,distribuindomelhora circulaçãoverticalno projeto.O hotelpossui260
apartamentos
divididosem 13 pavimentos
tipo. Ospavimentos
térreoe intermediário
avançamaosextremos
doterreno.Otérreoé composto
por salas de convenções
e reuniões,restaurante,bar, coffeebreak,além de toda a área de apoiocomocozinha
, instalaçõespara os
funcionários
, administração
e segurança.Nointermediário
estãolocalizados
a piscinacomsolarium
, o fitness-center,
e tambémas áreas
técnicase as caixas d'água.O sistemaconstrutivoutilizadoparaos fechamentos
do edifíciofoi o de painéisde concretopré-fabricados
,
principalmentepelarapidezconstrutivae pelofato docanteiroserpequeno
, proporcionando
umaobrasecae limpa.

Roberto
Candusso
Organização
Mogianade Ensinoe Cultura(OMEC
), Mogi dasCruze
s, SP
, 1976

Edifício
Marambaia
_Datadoprojeto
: 2000_Datadaconstru
ção: 2003_Local
: SãoPaulo
, SP,Brasil
A metrópolede SãoPaulovive um processode rejeiçãosistemáticade suasáreas"usadas"
, os bairrosvão envelhecendo
semo menor
cuidado,é mais fácil abandonardo que recuperar.Estecomportamento
, seguramente
herançado processopredatórioque sofreunossa
agricultura,"esgotaa terra e larga", tem sacrificadoo enormeacervodo nossopatrimôniohistóricoarquitetônico
e cultural, outrossim
inviabilizandopelaperdade qualidade,áreasestratégicase centrais.A obrade reformado edifícioMarambaia
veiodemonstrar
, deforma
prática, que uma intervenção
coerentepodetornaratual um edifíciocom30 anosde existência
, comotambémvalorizaro patrimôniodos
proprietários
quepraticamente
dobrou
, mesmodescontando
as despesas
coma reforma.Acreditamos
queo interesseprivadosejaa grande
alavancaparaa revitalização
da nossacidade:bastaverosexemplos
bemsucedidos
nasgrandesmetrópoles
domundo
. Localizado
naregião
da Av.Paulista,precisamente
naAI.Franca
, o EdifícioMarambaia
recebeu
elementos
arquitetônicos
verticais,terraçosemestruturametálica
na fachadaprincipale painéispré-fabricados
de quartzoe resinaemtonalidade
s diferentes
, queproporcionaram
umavaloriza
çãoestética
do edifício.A portariatambémfoi reformada,acompanhando
a linguagemarquitetônica
proposta.

1
Rubens
Carone
Cardieri
e TeresaDebrassi
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
,
SãoPaulo
, SP
, 1985
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da PontifíciaUniversidade
CatólicadeCampinas
, Campinas
, SP
, 1980

Recepção
Sorocaba
DECOR
2002_Datadoprojeto:
2002_
.
Datadaconstrução:
2002_Local:
Sorocaba,
SP,Brasil
~-1 .
.;-;§\>.
(
A concepção
do projetoe dos detalhessão marcadospelogra ismogeomerico em umacara re erenêiaâos principias a arqu1e ura
moderna,emquepredominam
apenasa simplicidadeda composição
doselementosessenciaisparaa realizaçãodo espaço
. Oambiente
é pensadocomoumaconstruçãodevidroe aço,detraçoregular,elevadado solo,quese prolongaporumapassarelacoberta,orientando
o visitante. Comoum contrasteestéticoà aberturaparao entorno,as paredesvisualmentesoltasda edificação,aparecemem planos
confinantes
, configurandoum jogo de texturae da transparênciado panode vidro frontal. A área principalquadrangularcomquatro
colunasmetálicasquesuportamumacoberturade vidro, incorporapremeditadamente
a luminosidadenatural.Talsimplicidade
, reflete
um espaçode transiçãoentreo externoe o interno,o públicoe o privado,e evidenciaa flexibilidadeexigidapela metrópole
, em um
desafioconstanteaostemposrápidosda competitividade.
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Lucinei
Caroso
EscoladeArquitetura
da Universidade
Federalda Bahia,Salvador
, BA, Brasil, 1984

PraçaNossa
Senhora
daLuz_Data
doprojeto:
2000_
Datadaconstrução:
2001_Local:Salvador,
BA,Brasil
Naconcepção
adotada,o forteventoincidentena praçatorna-seum de seuselementos
estruturantes,representado
pela sinuosidadedos caminhos,enquantoque a estrela,
localizadano centro,determinaa implantaçãoradial do espaço
. A praça,em forma
retangular
, é constituídaporumasériedecírculosconcêntricos,
alterandoáreaplantada
anéisdecirculação
. Estessãocortadosporoitoeixosorientados
parao centro:quatrodeles
representam
osventose fazemo caminhoexterior-interior;
osoutrosquatrosimbolizam
os
pontoscardeais,comforma movimentada,
e são alados,em toda a extensãode suas
curvas
, por ixorasvermelhas
. Sobreo solo,balizasde iluminaçãoencastradas
guiamo
caminhoe acentuam
asformas.Oventoe seuscaminhos
noslevamà luz,a NossaSenhora
da Luz, representada
qualestrelanocentroda praça,porumafontedeáguaemformad
estrelaqueemergedosololiso,da qualsaemjatosdeáguailuminados,
permitindo
queo
bailadodaságuasseconcretize
emluz.

--

Melissa
Balloni
Carpino
FaculdadedeArquitetura e Urbani
smoda Univer
sidade
PresbiterianaMackenzie
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 2000
RodrigoQueiroz
(colaborador)

Residência
Magon
_Datadoprojeto:
2001
Local:Cajamar,
SP,Brasil
Implantadaemterrenoinclinado, coma frentesituada
na cota maisalta, a residênciapossuidoispavimentos
.
No térreo distribuem-seas salas, cozinha
, lavabo e
suítedo casale, no inferior, estãotrês suítese áreade
\
serviço. As três suítes situadasno pavimentoinferior
servemde estadiaprovisóriaaosfilhos quevisitam periodicamente
o casal.A trave de concretoconfereo enquadramento
necessário
à
composiçãodinâmicadada pelas curvasdos planosverticaisda fachada, sendoa convexatransparentee a côncava
, revestidade
cerâmica. A dualidadeentreo tratamentodos planoscurvosenfatizao necessário
contrasteentreelese evidenciaa diferençaentrea
estabilidadehorizontalda trave e a instabilidadevariadadas curvas.A distribuiçãodas áreassociaisnãoé dada pela utilizaçãode
paramentosverticais, mas pelatotal integraçãodessasáreascomo restantedo programa
. As salas, elevadasa meio-nível
, permitem
umavisãoprivilegiadadas demaisáreas.

)

\

Gilson
deCarvalho
e Aquiles
Miyamoto
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda UniversidadePresbiterianaMackenzi
e, São Paulo
, SP, Brasil, 1992
JulianaAssali, DaniloTerra, AbelPires, Vanderl
ei Rotelli(colaboração)

Concurso
Nacional
de Idéias- Memorial
à República
dePiracicaba
- SP_Datadoprojeto:
2002_Local:Piracicaba,
SP,Brasil
Exigências_O
programade necessidades
estabelece
a criação de um conjuntodenominado
queabrigaráum átrio de pé-direitoalto para
exposições
, umabibliotecamultimídia, um auditório
, sanitários
, lanchonetes
e áreasadministrativas
e de apoioe um monumento
alusivo.
Ligadoa esteconjuntocomoumanexo
, a EMEIexistenteserárestaurada, ou reconstruída
, e ampliadavisandoaumentaro númerodevagas
e atendera demandalocal paraessetipo de atividade. O conjuntoe seusanexos serãoimplantadospriorizando
o sentidourbanísticoe
públicodo local, comgrandesespaçospara aglomera
ção. Solução
_O projetoatendeuo programapreestabelecido
peloconcurso
, porém
buscandosempreumaocupaçãoquerespeitasse
a escalaurbanad
fundamentao conteúdosimbólicoda arquitetura
. A configura
ção
topográficado local, aliada à importânciaurbanada praça como
espaço de reunião e centro irradiador
, deu origem ao partido
arquitetônicoadotado.A implantação radiale centralizadaorientou
os eixosde circulação e estabeleceuas articulaçõesnecessárias
para o conjunto. Nos diversosníveis internos do Memorial
, o
resultadoformal reflete a importânciada acessibilidade e da
visibilidade, conquistadascom a utilização de rampas
, escadas
,
elevadores
, átrio, mezanino
e fachadasenvidra
çadas.
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Gilson
deCarvalho
e Aquiles
Miyamoto
Faculdade
deArquiteturae Urbani
smo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1992
JulianaAssali, DaniloTerra
, AbelPires, Vanderlei
Roteili (colaboração)

Residência
Santalnês_Datadoprojeto:
2001_
Datadaconstrução:
2002_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
Exigências
_Desenvolver
um projetopara uma residênciaunifamiliara ser 1mpan a a em um o e ur ano e
m com umaforte
declividade
, atendendo
um programade necessidades
comexigências
tecnológicas
e de sustentabilidade.
Solução
_A soluçãoapresentada
para um extensoprogramade necessidades
e as limitaçõesde um lote urbanoimpuseramuma ocupaçãoem quatroníveis,com o
aproveitamento
da declividade
doterrenoe a insolação
. Oresultado
é umaedificaçãodearquiteturamarcadamente
modernista,
comsoluções
de projetoqueprivilegiamquestões
comofuncionalidade
, conforto,fluidez,visibilidadee articulaçãodosespaços
. O projetotambémlevaem
consideração
os princípiosda sustentabilidade
na arquitetura
. A eficiênciaenergética
e a economia
da edificaçãoforamotimizadascoma
aplicaçãode sistemasdeaquecimento
solar,deaproveitamento
de águadechuvae o aproveitamento
intensoda iluminaçãonatural.Essaé
umarespostaracionale tecnológica
, da arquitetura
, paraa problemática
da conservação
de energiae a preservação
do meioambiente
.
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JoanaMellodeCarvalho
e Silva
Faculdade
deArquitetu
ra e Urbani
smoda UniversidadedeSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP,Brasil, 1997
CláudioDiaféria(colaboração)

Residência
e Estúdio
Girassol_Data
doprojeto:
2001_
Datadaconstrução:
2002_Local:RuaRodésia,
SãoPaulo,SP,Brasil
Trêsquestõesnortearam
o projeto:O lote_A localização
e as pequenas
dimensões
do lote (10,00 x 20,00m) guiaram,em grandemedida,
o partidoadotado.Desaídaera precisopensarem umasoluçãocompactaquepermitisse
, ao mesmotempo,atenderas necessidades
do
cliente,asespecificidades
deumprograma
deusomistoe ascaracterísticas
dobairro,a VilaMadalena.
Oprograma_A
escolhadessepequeno
lotenesseespecífico
bairrodeveu-se
, emgrandeparte, a umacaracterística
cadavezmaispresente
emassociara casaaotrabalho.Ocasal,
proprietário
do imóvel,tinha em menteconjugaras vantagensde morare trabalharno mesmolugar, semperderde vista a necessária
separação
entreas duascoisas.Apaisagem
_Loca
lizado
na partealta dobairro,juntoà encostadovaledo RioPinheiros
, o lotedesfrutava
de
vistaprivilegiada
emdireçãoà CidadeUniversitária
. Dessaforma, essedad
a condicionante·portan nasol ãoadotada
.
O projeto
_Coubeao projetoconciliare tirar partidodas condicionantes
.
descritasacima.Paratanto,o projetodefiniucomclarezaa distinçãodos
espaços
: no subsolo
, o estúdiofotográfico,umacaixaestanque
, semluz
natural, comentradaindependente
; notérreo,na cota+1,00,a residência
,
e no pavimento
superior,o escritórioe o deckem pisoelevadodebruçados
sobrea paisagemda cidade.A estruturametálica,vedadacomblocosde
concreto,
apoiadasobreas cortinasdeconcreto
dosubsolo,
garantiurapidez
e economia
na construção.

Guilherme
Carvalho,
CaioMarine ArarêSennes
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
deSantos
, Santos
, SP
, Brasil, 1997
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
SãoPaulo,SP,Brasil,1996
'
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
SãoPaulo,SP,Brasil, 1996
'
GustavoCoutinho
, MarinaCarvalho
, AnaCarolinaFrutuoso
(colaboração)

Condomínio
Semirames
_Datadoprojeto:2001/2002
Datada constru
ção:2003_Local:Cotia,SP, Brasil Este projetoresidencialreforçao conceitodeespaçossemi-públicos,
criando
vilas de casasem ruas sem saída de baixacirculação,cercadosde áreas
verdese de preservaçãoambiental.A declividadenatural do terrenofoi
contornadacoma implantaçãode umavia principalcentral,quedistribuias
vilas em diferentescotase hierarquizao sistemaviário do condomínio.
Em
blocosde no máximo cincocasas,as vilas são construídasem alvenariaestrutural, mascom a liberdadede algumasalteraçõesde
planta previstasem projeto.O posicionamento
das unidadesemângulotrouxeindividualidadeàs fachadasdo blocoe evitouo confronto
diretodasjanelas. Planta:Sala compédireitoduplo, cozinhae quartode multiusonotérreo, e umasuíte,quarto, wc e quartoreversível
em mezanino no pavimento superior. O centro sociale esportivocomunitáriofoi implantadono centrodo condomíniona via principal,
reforçandoo conceito de distribuiçãode espaçospúblicose semi-públicosdo condomínio.

Guilherme
Carvalho,
CaioMarine ArarêSennes
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
deSantos
, Santos
, SP
, Brasil, 1997
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP
, Brasil,1996
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1996
MarinaCarvalho,
AnaCarolinaFrutuoso
, CarmemFonseca
Donat,LailaMileke MariaFernanda
Munhoz
(colabora
ção)

Condomínio
Oiapoque
_Datadoprojeto:2001/2002
_Datada constru
ção: 2003_Local
: São Paulo
, SP, Brasil
Este projeto inovadorpropõeuma soluçãohabitacionalalternativana metrópole:condomíniode casas sobrepostas.O terrenofoi
determinantena escolhado partidodo projeto,tanto na escolhada estruturacomodistribuiçãodosespaços
, devidoaoacentuadodeclive
e a situaçãoprivilegiadade ser um mirantesobrea metrópole.
A dificuldadede execução
levoua umaestruturacompoucosapoiosno
solo e a um grandearrojoestrutural.A estruturatornou-seo principalelementoformal da obra.Planosde laje comduplobalançode
1,80mestão apoiadosem vigas metálicasque vencemvãos de 6,00m,contrapostosà torre da caixa d'água e aos planosverticais
cromáticos
. Todosos ambientessãoorientadosparao lestee voltadosparaa vista sobrea metrópole
, favorecendo
a transparênciada
fachada.A soluçãodo projetogerouuma proporçãoentreáreascomuuse áceasppv..a,íivas,
i,ousLtada
ao ibera[ o terrenoe aj d.e
_______
coberturacomoáreade lazerparao condomínio.

_

1
ArthurdeMattos
Casas
Faculdade de Arquiteturae Urbani
smo
da Univer
sidadePresbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP
, Brasil, 1983

Residência
Alexandre
Herchcovitch
J-n:T
___
·<0thi
Datadoprojeto:
2002_Local:
SãoRoque,
SP,Brasil
~
-- . _
'
Parauma residêncialocalizadano interiorde SãoPaulo, em SãoRoque,o' arqu1tetoArthurCãsas optouporp roJetarã casacomtres
materiaisbásicos:Estruturametálica- foi utilizadadevidoà rapideze limpezana montageme tambémà vantagemde vencergrandes
vãos. Vidro- grandespanosde vidrofazemos fechamentos
, integrandoo moradorà natureza
. Madeira- umaresidênciaondeas lajes
foramsubstituídasporbarrotese assoalhosde madeira.DryWallcomacabamentos
termoacústico
s e revestido
s comréguasde madeira
foram utilizados, ao invésdas convencionais
paredesde alvenaria, conseguindo
assim umaconstrução levecomfundaçõessimples.
Umagrandetorre de alvenaria, revestidacomazulejospintadosà mão, misturao contemporâneo
como retrô. Estaabrigaa cozinha,a
churrasqueira
e a passagemparao decke piscina.
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Arthur
deMattos
Casas
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP,Brasil, 1983

HotelEmiliano
_Datadeprojeto
: 1997_Datadaconstrução:
2001_
Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
Numalocalizaçãoprivilegiada
, nocoraçãodosJardins,emSãoPaulo,ondeestão
concentradas
as mais luxuosasmarcasinternacionaise tambémas lojas mais
importantes do Brasil, como Fórum e lódice, o Emiliano se destaca
extraordinariamente
do grupode hotéisprojetadosna cidade. Membrodo Small
LeadingHotels, o Emilianoé a combinaçãoperfeitade um grande, sofisticado,
clássico e elegante hotel sendo transformado
, ao mesmotempo, numa
linguagemmoderna
. O projetode 57 lofts mantémtodosos ambientesinternos,
comcoresclarase suaves
, combinados
commateriaisde altíssimaqualidade,
numaatmosferacomumafina misturado clássicomoderno
, combinadocomo
própriodesigndo arquiteto. OEmilianoconvence
aindamaiscomseuespecífico
toquebrasileiro. Umaimpressionante
exposição
deartefeita porSironFrancona
recepção
, uma fantástica área comorquídeaspenduradasdesenvolvidas
pelo
paisagistaGilbertoElkis e as muito conhecidascadeirasdouradasno lobby,
criadaspelosdesignersirmãosCampana.Umloungeno mezaninoparajantares
privadose para aquelescom um gostopreferencial.Ambientesincluemsalas
para videoconferência
e, no último andar, um spa com instalaçõespara
massagem
, uma academiade ginástica completae dois bem-apresentados
ofurôscomumalindavista de SãoPaulo.

EvaCastroe HolgerKehne
Universidade
Centralda Venezuela
, Caracas
, Venezuela
, 1994
Universidade
deCiênciasAplicadas
, Munster
, Germany
, 1995

DouglasSpencer

AlderCatunda,
BrunoFernandes,
Octávio
Henrique
Reis,SilviaHenriques,
PedrodaLuzMoreirae Roberto
Nascimento
FaculdadedeArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Federal
doRiodeJaneiro
, RiodeJaneiro
, RJ, Brasil, 1983
FaculdadedeArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Federal
do RiodeJaneiro
, RiodeJaneiro,RJ, Brasil, 1983
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Federal
do RiodeJaneiro
, RiodeJaneiro
, RJ, Brasil, 1982
FaculdadedeArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Federaldo RiodeJaneiro,RiodeJaneiro
, RJ, Brasil, 1991
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
Federal
do RiodeJaneiro
, RiodeJaneiro
, RJ, Brasil, 1983
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Univer
sidadeFederal
do RiodeJaneiro,RiodeJaneiro
, RJ, Brasil, 1984

Centrode Pesquisas
doJardimBotânico
doRiodeJaneiro
_Datadoprojeto
: 1998_
Datada construção:
2000_Local
: RiodeJaneiro
, RJ, Brasil
OInstituto dePesquisas
Jardim BotânicodoRiodeJaneirotem pormissãopromover
, realizare divulgarpesquisas
técnico-científicas
sobre
os recursosflorísticosdoBrasil.S_ua
coleçã~vivaé u~ dosmaioresbancosdegermoplas "ex-situ'
1daA[méricaLa1· r , e exemplares
1
da flora nacionale representativos
de vanas reg1oesdo mundo.Seu
Centrode Pesquisascompõe-sede um Herbárioe Carpotecaalém dos
Laboratórios
de Pesquisasde AnatomiaVegetal
, de Sementes
, Biologia
j
-.._
Moleculare BotânicaSistemáticae da B1bl1oteca
BarbosaRodngues
.
Todosestesedifícios foram locadosem grandeáreaarborizadajunto à
Rua PachecoLeãoonde já estava o setor de BotânicaSistemática.
Prevendo
os poucosrecursosdisponíveis
, foi propostaa construçãoem.____
_
etapas,comtodososedifíciosinterligadosdiretaouindiretamente
como
arquivos do Herbário.Futuramenteserão construídosum pequen
auditóriopara conferênciase a novaBiblioteca
, envolvendo
com seu
espaçosamplose agradáveiso pátiocentral.

ª

êli

1
Andrés
Cavieres,
AbelErazo
Humberto
Eliash,
Nicolas
Norero
e PaulaVersalovic
Univer
sidaddeChile,Santiago,
Chile,2001
UniversidaddeChile,Santiago
, Chile,2001
Universidad
deChile,Santiago,
Chile,1975
Universidad
deChile,Santiago
, Chile,2001
Univer
sidaddeChile,Santiago
, Chile,2001
AngellaViterbo(colaboração)

Museolnteractivode Concepción
- MIC_Datadoprojeto:2002_ Local:Concepción,
Chile
Esteprojetoé o ganhadordo concursoinstituídopela prefeiturade Concepción
, no Chile.A propostaera reciclaro pavilhãochileno
construídoparaa EXPOLISBOA
98, modificando-o
de pavilhãoexpositivopara museuinterativoe multimídia.Concepción
é a segunda
cidadedo Chilee caracteriza-se
pelaforte influênciado modernismo
em seusprincipaisedifíciosinstitucionais
, assimcomoem seus
espaçospúblicosmaisrepresentativos.
Foia partirda análisedeseusespaçospúblicos
, e dasdinâmicasda suaocupação
, quetiramosas
principaisdiretrizesdesteprojeto.Odesafiofoi conceber
umenvoltórioquenãofossepassivonofato deguardarum museu
, masquefosse
capazde se abrir, relacionando
seu conteúdoe significadocom um novocontexto.Foi nestadireçãoque definimoso projetocomoum
envoltóriomediático
, quenãosótransmitisseo sentidoda exibiçãointeriordo museu
, suafunçãocultural,artísticae educativa
, masque
tambémfossecapazde interatuarcomas pessoase como lugar.
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MárcioCoelho,
Robe
rto Fialho
, Marcos Ribeiro,
ValériaSantos
e SílvioSguizzardi
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Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie,
SãoPaulo
, SP,Brasil,2000
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da PontifíciaUniversidade
CatólicadeCampinas
, Campinas
, SP
, Brasil, 1986
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 2000
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
BelasArtes,SãoPaulo,SP
, Brasil, 1992
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
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Residência
Schaeffe
r Novelli
_Data doprojeto: 2002_Data da construção:
2003_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
O projetosurgiuda solicitaçãode umahabitaçãomínimaparaumjovemcasal,emterrenono qualjá existiaumacasatérrea.O cliente
, provou-se
queestanãosuportariatal intervenção
e optamospor
pretendiaapenasacrescentar
um novoandarà estruturaexistente,porém
suademolição.
A estruturapropostaresume-se
a doispilaresemconcretoap
.. • "
1•
parasuperfíciesenvidraçadas
, que minimizam
, coma incidênciade luz e
contatocomo jardim,suaspequenas
dimensões.
Umaescadametálicafaz
acessoao pavimentosuperior.O controleda luminosidade
é realizadopo
brisesde madeira,fixadosna caixilharia
. Um blococentralconcentraas
instalaçõeshidráulicase serve-seda criação de um poço para prove
iluminaçãoe ventilaçãoaos banheiros
. O projetoincorporaa tradicional
soluçãodo sobradogeminado,porém,utiliza seuselementosbuscandoa
a
u ,transparência
e a fluidezdosespaçosinternos.
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Fialho
Roberto
MárcioCoelho,
'
e SílvioSguizzardi
ValériaSantos
Mackenzie
Presbiteriana
da Universidade
e Urbanismo
deArquitetura
Faculdade
'
, SP,Brasil, 2000
SãoPaulo
,
Campinas
de
Católica
Universidade
Pontifícia
da
Urbanismo
e
Arquitetura
de
Faculdade
, Brasil,198G
, SP
Campinas
, Brasil, 1992
, SP
BelasArtes,SãoPaulo
e Urbanismo
deArquitetura
Faculdade
Mackenzie
sidadePresbiteriana
da Univer
e Urbanismo
deArquitetura
Faculdade
'
, Brasil, 2000
, SP
SãoPaulo

SãoPaulo,SP,Brasil
2000-2001_Local:
_Datadoprojeto:
e Loja
- Escritório
JLVEventos
fechado, a 40 km da capital, inseridoem áreade vegetaçãoprotegida,ondeumamínimaimpermeabilização
Localizadoem condomínio
do terrenoé exigida, o edifício propostoabriga uma loja, no nívelda rua, e um escritório,no piso inferior.As condiçõesfinanceirasdo
optamospela construçãoem
cliente exigiammaleabilidadede prazose construçãoem etapas. Para atenderessascondicionantes,
queabrigaos banheiros.
central
bloco
um
de
partir
a
organiza
se
livre
planta
estrutura metálica,comoito apoios,elevadado solo. A
inferiordá-seo
pavimento
Do
Os acessosacontecempela passarelaque venceo desníveldo terreno, dividindo-ose organizando-os.
o blocodos
externossãoemvidroclipado, excetuando-se
acessoao soloe ao depósitoquecompletao blocohidráulico. Osfechamentos
,
luminosidade
a
controla
,
manutenção
de
passarelas
as
mantém
que
sistema
mesmo
pelo
estruturado
,
madeira
de
banheiros.Umbrise
.
vegetação
a
com
contato
do
e
semprejuízodas visuais

Gyarfas
e Andréas
SergioCoelho
, 1986
, SP
sidadedeSão Paulo
da Univer
e Urbanismo
deArquitetura
Faculdade

UnileverGardenCity_Datadoprojeto:2003_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
,
, projetadapelosarquitetosUnwin&Parker
O ano de 2003 marcao centenárioda criaçãoda primeiraGardenCityem Lectchworth/GB
Howarddezanosapós, no projetodo JardimAméricaparaa Cityof SãoPaulo
que viriam a aplicar novamenteas teoriasde Ebenezer
, atravésdeconcursofechado, solicitouaosparticipantessoluçõesparao
Unilever
à
Quanto
and FreeholdLandCompany.
lmprovements
, assim, inúmeras
reaproveitamentode uma de suas plantas industriais desativadascomo sede da companhia.Descobriram-se
semelhançasentre o conceitode GardenCity e a forma que a G,CP escolheupara responderao programado edital. A questão
fundamentalno projetoé a requalificaçãoambiental, seja no que se refereao meio ambientenatural, atravésda valorizaçãoe
, seja pelacriaçãode
, ao usoextensivoda águae a liberaçãodosespaços abertosde automóveis
da vegetaçãoexistente
adensamento
dosescritóriosdas
concentração
a
Com
.
operacional
e
, funcional
ambientede trabalhoe convíviode grandequalidadearquitetônica
.
diversas divisões da companhiahaverá uma grande otimizaçãode recursos, além dos ganhos de comunicaçãoe produção
, banco, lojas, praça de aIi mentação, teatro, centrode
, cybercafé
Equipamentascomoacademiade ginástica, creche, ambulatório
e visitantes.
Unilever
da
funcionários
dos
vida
de
qualidade
de
reforçamo conceito
convenções

1
SergioCoelho
e Andréas
Gyarfas
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SP
, 1986

Shopping
Portoltaguá
_Datadoprojeto:
1998-2001
_
Datadaconstrução:
2001_Local:
Ubatuba,
SP,Brasil
Ocenárionãopoderiasermaisfavorável:
o mardeUbatuba
, nolitoralnortede ão au o. e e surgiua I eia e evocare emenos e um arco,
comomastro
, velamee decknafachadaprincipaldoedifíciodoShopping
Portoltaguá. Paramaterializar
a proposta
e atendendo
àsexigências
de prazoscurtosdeconstrução
e custosreduzidos
, foramescolhidos
materiaisdeelevadatecnologia
e grandeexpressão
estética
: estruturas
metálicas
, tela sintéticaperfuradae coberturacomtelhas metálicase mantaimpermeabilizante
. As condições
favoráveisde ventilação
natural, obtidaspelo projeto
, dispensaminstalaçõesde ar condicionado,
presentesapenasnas áreasdo supermercado
e do cinema.
2
Comlocalização
privilegiada
, o Shopping
Portoltaguáfica emumterrenodeesquina
, com2.700m , juntoà orlada praiade ltaguá, nocentro
urbanodeUbatuba.
Temcercade3200m1 deáreaconstruída
e reúnecinemae supermercado
, 30 módulos
comerciais
dediferentes
tamanhos
,
áreade lazere praçade alimentação.
"Emvezde conceber
umacaixafechada
, comvida artificiale semvista algumaparao exterior
, como
ocorrecoma maioriadosshoppings,
o partidoarquitetônico
baseia-sena máximaaberturaparao exterior
, de modoa assegurar
ventilação
natural, privilegiara vista parao mare propiciara sensação
decontinuidade
entrea ruae o interiordoedifício"
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MarjanCollettie Marcos
Cruz
Universidade
deInnsbruck
, Áustria,1997
ETSAB
, Barcelona
, Espanha
, 1997
AndresAguilar
, StevePike,JensRitter, HuiHuiTeoh(colaboradores)

Agaitadefoleou... OJardim
dosVasos_Concurso
paraa entradadonovo
museu
Tomihiro,
2002._Datadoprojeto:
2002_Local:Azuma,
Japão
A junção,factual e metafórica
, entreáguas, florestas, rochase pontescriou
uma paisagemreinterpretada
que permitevivenciaro trabalhode Tomihiro.
Oscaminhosserpenteantes
constituemverdadeiradescoberta
, passando-se
, ,/
aqui e acolá,entre numerososvasosexpostos.Perambularpelas veredas
permiteverificara incidênciadeconfluências
comosespaçosintercalados
de
W- +-IJ'h.
~~
momentos
decontemplação
e intimidade.Vaguearpeloscaminhossuspensos
dá a sensação
deestarvoandoouflutuando,emumparalelocomostrabalhos
artísticossuspensos
quesedestacamda paisagemneutra.Alamedasligama
florestaao lago;jardinsinternosseparamosespaçosdestinados
a exposições
do restantedo museu,permitindoque se tomeconsciênciadas mudanças
sazona
is. O envelopeexternotransparente
, ocasionalmente
translúcido,,
"quebrado"
, aqui e acolá,porconesde luz, quefazemtodosesteselementos
~ ~~~
sefundirem.A estruturaprimáriaé feita de madeiramento
laminado
. Osvasos
expostos
sãoconstituídos
deduascamadascujoespaçointersticialfoi tratado
de acordocommétodosauxiliares.

MarjanCollettie Marcos
Cruz
Univer
sidadede Innsbruck, Áustria, 1997
ETSAB
, Barcelona
, Espanha
, 1997
Jia Lu(colabora
ção)

TheFloating
Vessel
- Ovasoflutuante
Building
proposal
fortheGodet
Clubin lstanbul,
2003_Datadoprojeto:
2002_Local:Istambul,
Turquia
FloatingVesselé um projetoexperimental
inovadorrealizadoparao ClubeGodet
, em
Istambul, queexploraa estéticade dispositivostecnologicamente
avançados
, com
aplicações
emarquiteturadeelementos
denaturezadigitale biológica
, incorporando
elementosde robótica.A organização
em áreasde acústicadiferenciadas
lançouo
conceitode salõescircundados
e comtemperaturacontroladapairandosobreáreas
abertase barulhentas
. A fachadamonitorae projetaeventosparadentrodo clube,
nos espaçospúblicos
. Os interiorescaracterizam-se
por seremdotadosde resina
membranosa
translúcidae macia que permeiatodos os espaçosde circulação
principais, as estruturas
, as apiicaçõestécnicasde robóticae os equipamentas
audiovisuais
, dandoa impressão
deconstituiro "sistemasanguíneo"
doclube.Uma
matrizcelulardealmofadasderesinasensíveis
à pressão
, nopisoda entrada,altera
a luminescência
e o grau de saturaçãode coressegundoas diferentesinterações
à Internet,sãousadasparaprojeção
.
individuais.Amplastelas planas, conectadas
Vasosmonitorados(controlados)indicama temperatura
, o teor de umidadee a
qualidadedo ar, criandopadrõesbiológicos
.

JúlioCésarMedeiros
Costa
FaculdadedeArquitetura
e Urbani
smoda Universidade Federal dePernambu
co, Recife, PE, 198

RUACLIMATIZADA
_Datadoprojeto:
1999_Datadaconstrução:
2001_
Local:Teresina,
PI, Brasil
Teresina, cidadeplanejadaparasercapitaldo Piauí, situa-se à margemdireitado
rio Parnaíba, sendoseuterritórioaindacortadopelorio Poty.Peculiares
condições
climatológicassão observadasdevidoà sua situação geográfica, a 5º05'12" de
latitudesul e longitudeoestede42°48'42". A pequenalatitudedeTeresina
, istoé, a
sua proximidade
à linha do equador
, faz comqueos raiossolaresatinjama cidade
num ângulomuitopróximoa 90°. Dessamaneira
, a intensidadede radiaçãosolar
recebidaé bastanteelevada,durantetodoano. A propo
sta de revitaliza
çãodocentro
apresentoua definiçãode corredore
s preferenciaispara pedestres
, delineadosa
partir do estudodas áreasde interessee de fluxo, e de equipamentos
necessários
comoterminaisdeônibus,áreas deconvíviosocial, praças, dentreoutros.A proposta
da RUACLIMATIZADA
, porsuavez, foi concebidaa partir da idéiade criar umarua
humanizada
, comcalçadões
, áreasde estar quesimulemcirculações
de shopping
.~
Foiproposta
, ainda, umacoberturacomsistemade resfriamento
naturaldoar para
amenizaros impactostérmicodo clima. O detalheda coberturaemtelhastérmico
- acústicase a estruturametálicacomfechamento
em policarbonato
compõem
um
ambientede perfeitoconfortoambiental.Coma utilização da rua pelacomunidade
,
o espaçonaturalmentetornou-sepoint no centroda cidade, local de campanha
s
institucionais
, exposi
ções de arte, protestose até áreas de happyhour. Nesta,,
primeiraetapa, o projetoda ruaclimatizadamostrou-se
umequipamento
importante
no processo
de revitaliza
çãodo centrn.

1
LuizEduardo
lndiodaCosta
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda Universidade doBrasil,
RiodeJaneiro
, RJ, Brasil, 1960
MartinBirtel(designer
deproduto)
AndréBarretoSilva, Claudiada Costa Amorim
, CarlotaSampaio
,
ElenaGolebiow
sky, Lucian
a Grisolli
,
JoyceFarias, MariaAmélia MoraesCorrea
, Augusto Seibel
,
GabriellaVaccari
, LuizEugênio Freire(equipetécnica)

Revitalização
da OrlaMarítimadoRiodeJaneiro
_
Datadoprojeto:
2000_
Local:RiodeJaneiro,
RJ,Brasil
.
__
A propostaparasubstituiçãodosatuais 320 quiosquesdas praiasdo R-1-0p""'"
o_..,
r_n_ov
-o"""
s~az
~ pa
~~e~ e_u
_m
~ g--ra--n....e...
....
p-ro...
Je
~o"""'
q-ue
""'"""""
p~
ro"""
p'l!"'
oe
-a
""'""""'
s-u.....
a
complementação
combanheiros
, depósitose serviçossubterrâneos.
Oprojeto,inicialmenteemCopacabana
, nosfoi contratadopelafirma
OrlaRio.Nasce,nas praiascariocas
, umalinguagemmaisatual e compatívelcomo novomobiliáriourbanoqueestásendoimplantado
na cidadeinteira. Leveza
, transparênciae funcionalidadeforam os princípiosque nortearamo designdos quiosques
. Os banheiros
subterrâneos
, preparados
, inclusive, para atenderdeficientesfísicos,oferecemum serviçode alta qualidadenãosó aos usuáriosdos
quiosques,
comoaosda própriapraia.Umsistemacombombeamento
de esgotose de exaustãoadequadopropiciao confortonecessário
ao seu uso, mesmonos dias e horáriosde pique no verão.Ainda no subsolo,foram criadosdepósitosque servemcomoapoioaos
quiosques
, aosquaisse interligamatravésde monta-cargas.

----
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CarioNelson
deOliveira
Cruz
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da PontifíciaUniversidade
CatólicadoParaná
,
Curitiba
, PR, Brasil, 1994
ErickPereiraSaraiva
, Silvana Fonseca
Coutinho
, Elisangela
Limados Anjos Sobral,
ElcimardeOliveiraLima, LuizMourãoNeto
, TássiaRobertaNunesdeAraújo(colaboração)

Estação
Hidroviária
doAmazonas
_Datado projeto:2001_
Datada construção: 2002_Local: Manau
s, AM, Brasil
A EstaçãoHidroviáriado Amazonas
faz parteda Revitalização
do Portode Manause foi
implantadanosarmazéns9, 9A e 10, comumaáreade 4.330m1. O projetopromoveas
atividadesde embarquee desembarque
de passageirosem paraleloa atividadesde
comércioe serviço,divididasem 2 terminais(Regionale Internacional)
. De estrutura
metálicapré-moldada
na Inglaterra,no iníciodo séculoXX, tombadapelopatrimônio, os
armazénstiveram alguns de seus elementosoriginais de infra e supra-estrutura
reimplantados.
Visandovalorizaressascaracterísticascriou-seum acentuadocontraste
entre os novos materiais e cores especificadose os originais. No resgate do
envelopamento
originaldosarmazéns,
feito comtijolos cerâmicosmaciços,foi integrada
a transparênciada pelede vidroque,alémdefacilitar a leiturado novoe do antigo, dá
maiorlevezaao conjuntoarquitetônicoe propiciaa total interaçãodo usuáriocomo Rio
Negro,levando-seemconsideração
o confortotérmicoe visual do local.

--- ......1

CarioNelson
deOliveira
Cruz
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da PontifíciaUniversidade
Católica
doParaná
, Curitiba,PR,Brasil, 1994
ErickPereiraSaraiva
, SilvanaFonseca
Coutinho
, Elisangela
Lima
dosAnjosSobral
, ElcimardeOliveiraLima, LuizMourão
Neto
,
TássiaRobertaNunesdeAraújo(colaboração)

Revitalização
doPortode Manaus
_Datadoprojeto:2001_
Local:Manaus,
AM,Brasil
O ComplexoPortuáriode Manaus,localizadono centro históricoda
cidade,abrange92.000m2 ondeestãodispostasdiversasconstruções
;· ~-_
~ía ,:-;;.;_
- "' -~ ·tr-"'
,.,,
_::_
·''o/pré-fabricadasna Inglaterrano iníciodoséculoXXe suarevitalizaçãovis a: Devolver
a orlafluvial portuáriaà populaçãolocal;/ Integrar
"porto- centro histórico";/ Implantarnovosusos;/Qualificara EstaçãoHidroviáriapara atenderàs necessidades
e demandados
turistas;/ Restauraras edificaçõestombadaspelopatrimôniohistórico;/ Reformularo sistemaviário;/ Contribuirparaa valorização
da históriado porto,da cidade,do meioambientee da cultura local;/ Impulsionaro desenvolvimento
doturismo,comércioe serviçono
centrohistóricode Manaus,atualmenteem decadência
; / A execução
desteprojetovisa o resgatedo "olharo rio" e participarcomeste
dos benefíciosdos novosusos no ambiente
, sendopreservadoo patrimônioatravés da arquiteturade ferro do início do século,
garantindo-lhedestaformaa sustentabilidadee sua imortalidade.

Viviane
Cunha
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
SantaÚrsula
,
RiodeJaneiro
, RJ,Brasil, 1986

Loja deTapete
s 0rientais_0atadoprojeto: 2002_
Datadaconstru
ção: 2002_Local: Rio deJane
iro, RJ,Brasil
O programaparao projetoeraexpore guardar,em80,00m2 de loja,tapetesorientais.
11-~':_,"t
'""'
..,~
A arquitetapropôsum sistemade organização
dosespaçoscomelevaçãode parte
piso da loja e mobiliárioespecíficoparadiferentespeças,ficandoestasexpostasde....,...-=
==a
formamaisatraenteaocliente,commuitaspeçaspormetroquadradoe independência
11
entreelas, paracomodidade
de acesso.Ela inovouno conceito
_de loja _
paratapetes,
~~--1'
~ "......,_,
_
evitandoa disposiçãopadronizada
emtodoo mundoparaessetipo deloJa,detapete::.
~=•-,;lr""""':"'
empilhadosondeo acessoa peçasna basesignificadesmontar
toda a pilha,e expo
ao clientea variedadede opçõesdemandamuitosdeslocamentos
e, comeles,poeira,
grandepesoe desarrumação
da loja. Assim,o aumentode custo da obra_com a
marcenariacriada foi compensado
não só pelo melhoratendimentoao cliente eotimizaçãoda rotina, comotambémpela eliminaçãode gastoscom galpãopara.:::'"'...,_
estoque
. Alémdo desafiode equacionaro usodo espaçoe orçamentocontrolado,o~
..
projetofoi executado
emtrês semanas.
·

do
:::::
,;:~
•..•

1
MareiaDavide ElvisVieira
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, UniversidadeBraz Cubas,
Mogi das Cruzes, SP, 1998
Paulo Julio Valentino Bruna, Lúcio Gomes Machado(orientação)

NovaSededoMuseuLasarSegall
_Datadoprojeto:2002_
Local:SãoPaulo,SP,Brasil
Novasededo MuseuLasarSegall- Arquitetos
: MareiaDavide
ElvisVieira. Localiza
ção: terrenocontíguoao ParqueModernista
,
SãoPaulo, SP. Trabalhofinal - "Teoriae Prática da Arquitetura
Contemporânea"
- Pós-graduaç
ão da FAUUSP
- 2002- Profs. PauloBrunae LucioGome
s Machado.Oconjuntovolumétricoé proposto de
formaa criar relaçõesproporcionais
como entorno
. A torrecomerc
ial valoriza a esquina. O museu, volumehorizontal, relaciona-secom
a casamodernistae o parque.Permitindoflexibilidadeaoconjunto,o programaseorganiza comcontroleaospisos superiores
, galerias,
bibliotecae serviços. Naesquina,a praça emnível elevadogaranteprivacidadee acessoaoedifício deescritório
s. O"foyerdeencontros
"
organizaosvisitantes. Oacessoàs galerias e outrossetoresdá-sea partir destefoyer, valorizadoportela paraexibição defilmes, junto
à recepção.
Osmateriaise acabamento
s propostos
: concretoaparente
, aço Cor-ten
, pedras, vidroe usodo branco, nas galerias.

LuizAugusto
DeBiasi
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Faculdade
Belas Artes deSão Paulo
, São Paulo
, SP,2000
Leandro
Molinari, Lillian Regina Gome
s (colaboração)
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Residência
CarlosAugu
sto e GláuciaBiasi
_
Datadoprojeto
: 2002_Local: Carap
icuiba, SP, Brasil
O partidoarquitetônicoadotadoconsideraa necessidade
da execuçãoem duas etapas. A primeiraconsistena construçãodo bloco
principal, tendocornoprioridadea construção dos cômodosque constituema fachadafrontal. A residência
, implantadaem terreno
plano, comáreade lazervoltadaparao interior, foi projetadaemdiversosníveisparaproporc
ionarmovimento
e urnaboavista paraa
áreade lazere o lagolocalizadoà frentedoterreno. Suatransparênciaprivilegiaa vista, semtirar a privacidade
, propiciandournaboa
iluminaçãoe ventilaçãonatural.Tema residência, no primeiropavimento
, a áreasociale de serviço,no intermediárioa de estaríntimo
e escritórioe no último pavimento
, os dormitórios. A garagemfoi escavada
, para não interferir no volumeda fachada principal.
Osdormitóriosestãoorientadosparao nortevoltadosparaa piscinae a suíteprincipalfoi projetadacomvista parao lago.

BrunoSouzaDias
Faculdade
deBelas Artes deSão Paulo,São Paulo,SP,Brasil, 1996

Residência_Datadoprojeto:
2002_
Datadaconstrução:
2003_Local
: SãoPaulo
, SP,Brasil
Implantação- Sendoum terrenoirregular(umafatia de
pizza), procureimanter a casa paralelaa um de seus
recuose utilizar a ponta do triângulo comoreforçoda
perspectivado terreno, aproveitandoárea de lazer e
horizontevisual. Eixos
: Manter cristalinos os eixos de
circulação. Assimteria espaçosamplose obra simples.
Volumetria:Autonomia e legibilidade dos volumes.
Osvolumessão determinados
e seguem uma hierarquiacara. or ou ro a o, ance,mao e o Jeos e 1gaçãoparaev, ar quaquer
alienaçãoentreos volumes
, tais comobancode concreto
, pérgulae telhado.Transparência:
Atravésde elementosde articulação,tive
o cuidadode trazero externopara dentroe levaro interior parafora. Sãoesteso piso da sala quese estende
, buscandoa piscina no
centrodo jardim; o vidro da lareiraquetransformao fogoem elo entre sala e terraço;a clarabóiaquetraz o espectrodo azul do céu
para o brancodo forro; e o usodos próprioseixoscomobuscade olhar.

StefâniaDimitrov,
Danielle
Klintowitz
e Alessandra
Pires
Faculdade
deArquiteturae Urbani
smoda UniversidadePresbiterianaMackenzie
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1998
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Univer
sidadePresbiterianaMackenzie
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1997
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Univer
sidadePresbiterianaMackenzie
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1996
AndrezaBaronie CarolineBortoloto(colaboração)
Escolada Cidade- AssociaçãodeEnsinodeArquitetura
e Urbanismo
deSãoPaulo(consultoria);
Yopanan
C P. Rebello
, WaldemarFalcetta(projeto
s complementare
s); MárciaBenevento(playground)
;
AlexandreFreitas e AlessandraCustódio (paisagismo); CarineCanav
esi (projeto Gráfico paraexposição na Bienal)

Espaço
CriançaEsperança
_Datadoprojeto:
2000_Datadaconstrução:
2002_Local:SãoPaulo
, SP,Brasil
Implantadono Jardim ngela, 60 distrito mais populosoe violento da cidade, o projeto constituiu-seda elaboraçãode novos
equipamentos
, núcleomultimídiae teatro e na reordenação
de um espaçoexistentede 40.000 m1. Porestar nestebairro, o projetose
propôsa ser o vazioque a metrópolerouboudo cidadão.Os novosedifíciosforam implantadosno gramadocentral, preservando-o
integralmente
. A visualizaçãodo conjuntofoi favorecidae o solopermeá
·
·
~o diretacomos
galpõesde oficinasexistentes.O diálogoentreo novoe o antigocrioua
continuidadena paisagem
. Optou-sepela implantaçãode um teatro de
arena ao ar livre: uma praça aberta para a cidade.Sua localização
'
acompanhou
a curvadeníveldoterreno,transformando
o entornourbano
em platéia, quese constituide finos bancosde concretoincrustadosno
gramado
. Os novosedifíciosforamelaboradoscom materiaisbaratose
usuaisna região, criandoumanovasoluçãoformal paraa área.

1
Silvana
Sousa
NiloBahiaDiniz
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismoda Universidade
deSãoPaulo
,
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1978

ProjetodeRecuperação
daEscola
Estadual
SilvaJardim
noTucuruvi
Datadoprojeto:
2002_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
O projetorealizadoteve comoobjetivoprincipala reestruturação
da
escolano seuconjunto,incluindoo prédiooriginal(projetadoporJ. M.
SilvaNeves
, na décadade30)e outrosblocoscriadosna suaexpansão,
conforme
orientação
geralda FDE(Fundação
parao Desenvolvimento
da
Educação)
. Assim, previu-sea melhoriadasinstalações
emgeral, além
da valorizaçãodo edifíciooriginal.A característicaurbanada Silva
Jardim- sejanodomínioda paisagem
, sejana influênciasocialqueexerce- apresenta
especialinteressepelapossibilidade
dearticulação
coma 'praça' criada, há tempos
, junto à sededa subprefeitura
da região. Integrantedo imóvelda PMSP(Prefeiturado Municípiode São
Paulo)
, essaárealivrejá abrigouo acessooriginalda escola,tendosidoremovidoao longodo tempo.Umaadaptaçãoparaseuretornoé
possível.E benéficoà circulação- interna/ externa- alémdetrazermaiorsegurança
aosusuáriosda escola,dessaformamaisprotegidos
do intensotrânsitoexistentenoseuentorno
, onde, aliás, fica outra'praça' denominada
FlávioImpério
.
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MárciaDomene
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP,Brasil, 1981
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Residência
Tamboré
3_Datadoprojeto:
2001_Datadaconstrução:
2002_Local:
Tamboré
3, Santana
deParnaíba,
SP,Brasil
2
Paraergueros 1000m da Residência
Kokemcondomínio
da GrandeSãoPaulo,a arquitetaMárciaDomene
recorrea quatrorecursos:
leveza,
cinzelamento
dasformas,flexibilidadeespaciale transparências,
conciliando
osmelhores
valoresdecampoe metrópole.
A casa, implantada
num lote de 4800m2, estariaexpostaà insolaçãoacentuadanão fossemos brises-soleilna fachadafrontal. As outrastrês exibem
assimetriasnumconjuntosimétrico
. A varandaergue-senumaestruturaúnica.Essaopçãorealçaa formacomoelementode destaqueem
todoo conjunto.O living reúnesalasde visitas,estare lareira.Construída
comaçoescovado
, a lareiragira paradoisambientes,pormeio
de umaengrenagem
quepermitemovê-laparaumasalaou outra. Explorando
o pé-direitoduplo, o vão-livreabrigaumabibliotecaaberta.
Nestecontexto,a cor brancaé imprescindível
paracomporjogoplásti~~,1..141.LL.W...!.W<,-I.IY....!.!.,:,!-.l<J,/.L\
j
lfJ1Li
iWtôai~Q,
ctll~ia,&l
~ a ofulg-11,1..
______
douradodoSol, orao brilhoprateadoda Lua.
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MárciaDomene
Faculdade
deArquiteturae Urbani
smoda Univer
sidade
Mackenzie
, SãoPaulo
, Sp, Brasil, 1981
AndréYoussef
(colaboração)

Adriano
Carnevale
Domingues
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da PontifíciaUniversidade
Católica deCampina
s,
Campinas
, SP,Brasil, 1997

Residência
Carnevale
Domingues
_Datadoprojeto:
1999/ 2000_Datadaconstrução:
2000_Local:Campinas,
SP,Brasil
Oformatodo terrenoe a valorização
de sua árealivre resultaramnumaimplantaçãonofundodo lote, liberandoa perspectiva
do entorno.
Destaforma,a fachadafrontalfica voltadaparao sudeste
, prejudicado
o aproveitamento
da luz natural,levandoà soluçãodefragmentar
a coberturae deixá-lavisualmente permeável
, criandorupturasda unidadequepossuisalasdeestar, jantar e tv, cozinha, despensa
, área
deserviço, 02 dormitórios
, 01 banheirosocial, 01 suíte, oficina, ateliere churrasqueira
. Nestaarquitetura
, as partesinterferem-se
, quebram
ângulos,invadindoe movimentando
os espaços
. As partestruncadasporpérgulase planosdescompassados
cobremcomoumapelequese
descasca
, abreo int,eriore dá vida.ª suaessê
pt?ndo.{~ ~:~JOJ¾,; JJJl ndogastosde ..
im comoas placassolares
,,;,_-:::[.::<:;:~~'.'i~I~~~~
-===--que aquecemas aguas. A arquitetura
.
,;,
~,...,.. ··~.. ~,., ,
agora. rompidanão u_ne geometriaspara
/•-.-::~
'J'.{/i,Ji~
qual1f1car
osespaços
J_ust1f1cando_oscom
.··-.:::;f:
~~ .flP
ambientes
, mas movimentaos l1m1tes
mudaa percepção
.
)'

,'«.

1
~

-

.
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1
MarcoDonini
e Francisco
Zelesnikar
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade BrazCubas, Mogi das Cruzes,SP, Brasil, 1980
Faculdade de Arquitetura e Urbanismoda UniversidadeMackenzie, SãoPaulo, SP, Brasil, 1993

EdifícioPalazzoDucale
_Datadoprojeto:1997_Datadaconstrução:
2001_
Local:SãoPaulo,SP,Brasil
OEd. DucaleemSãoPaulose destaca pelodesenholimpo. A volumetriado blocoé permeável
,
marcadapelasbarrasde alumínionos peitoris e pelodesenhocurvodos terraços. A estrutura
plana permitiuque o revestimento
da torre continuas
se pelos tetos externo
s. O grafismoé
acentuadopelaincidênciasolare suas linhas de sombra. Quase queinteiramente
, de forma
inédita, o prédiofoi revestidocompastilhasde vidrotransparente
, criandoprofundidade
com
dois tons de argamas
sa. O contrapontosurgeno uso do mármorelixadoem alguns planos
verticais. Ospavimentos
térreoe primeirosomamum volumecilíndricoà fachadaposteriore
suportama coberturaem vidro sobrea piscina. O traçado internodas unidade
s assegura o ·
caminhoao redordascaixasverticaisde circulação, amenizando
os limites entreambientese
flexibilizandosua ocupação. Consideramo
s ser este um projetooportuno
, inserido à cidade
comopropostacontemporânea
, marcadaporlevezae transparência.

MarcoDonini
e Francisco
Zelesn
ikar
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Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda Univer
sidadeBrazCuba
s, Mogidas Cruze
s, SP, Brasil, 1980
Faculdade
deArquitetura
e Urban
ismoda Univer
sidade Macken
zie, São Paulo, SP
, Brasil, 1993
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Compet
ition0scar Freire - Ane
xo_Datado proje
to: 2001_Data
daconstrução:
2002_
Local:
SãoPaulo
, SP,Brasil
A Competition
OscarFreirefoi a segundaacademia
deginásticaprojetadaparaa rede,em1993.
Oprojetoapresentado
é nomeado
"OFAnexo"
, executado
em2002emterrenocontíguo.Seumaio
triunfofoi o resultadoalcançadopeloentrosamento
entreos elementos
metálicose a vedação
em vidro das três faces do novovolume
. Entrea continuidadediscretado existentee a
intervenção
explícita(comdiferençasquetraduzissema defasagem
da décadaqueafastaos
projetos),optamospela última, acreditandoter evitadoum agigantamento
de proporções
e
mostradoser possívela convivênc
ia do novo com o mais novo ainda. Por esta razão
apresentamos
esse trabalho destacadodo todo, atribuindo-lheautonomiade Projetode
Intervenção
. A áreaampliadaé de770m2, divididosemtrês pisossuperiores
paraas atividades
da academiae o térreocomlojas paraa rua. A academiapretendiamaior exposição
de suas
atividadese o efeito"vitrine"criadopassapelaestruturae chegaao usuário
.

Monica
Drucker
Faculdade
deArquitetura e Urbani
smoda UniversidadedeSão Paulo
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1985
'

Residência
emSãoPaulo
_Datadoprojeto:
2001_
Datadaconstrução:
2002_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
Em um terrenode formatotriangular, com 40% de declividadee em
esquina, a casa foi implantadade tal formaque estascaracterísticas
tornaram-sesuasaliadas. A organização
emtrês pavimentos
possibilitou
a todosos compartimentos
boa iluminaçãoe ventilação
, alémde uma
vista panorâmicaque compreende
um grandeparquee o skylineda
cidade.Noandarinferiorforaminstaladasgaragens
, áreadeserviçoe de-=
po
i,s
:::.
:;:;
it·o.~N
--o-a-ndarintermediário
, salasdeestar,Jantar
, hometheater,
escritório
, cozinha
, varandase piscina.Nosuperior
, mezanino
emplantacurvae quatrosuítes.Inspiradanaarquiteturadosanos20,a casa,
toda branca,acabapor se destacarna paisagemlocal. No entanto,sua contemporaneidade
se faz presentepela total transparência
adquiridacomgrandespanosde vidroe pelastecnologiasempregadas
na construção,
comoo usode energiasolar,captaçãode águas
pluviaisparareaproveitamento
e de umaportacurvaemplantadealumíniobrancocomvidrostambémcurvos
.

JoãoGuilherme
Ficinski
Dunin
UniversidadeCatólicadoParaná
, Curitiba
, PR, Brasil, 1983

Unidade
deDescentralização
daPrefeitura
Municipal
deCuritiba
_
Datadoprojeto:
2000_Data
daconstrução:
2001_ Local:Curitiba,
PR,Brasil
Podemos
nosreferirà cidadevisualizandosuatotalidade- comentornasmaisou menosdefinidos- oucaracterizá-laporumconjuntode
pequenos
fatos urbanosquepossuem
formase limitespróprios.Taisfatosurbano
s estãorepresentados
nesteprojetocomsuafunção, suas
estruturassociale culturale sua paisagemurbana- formadaporespaçospúblicosabertose fechados.Ofocoprincipaldesseprojetoé a
buscada convergência
, do encontro
, da reuniãopela rua, e sua funçãosocialcomocaminhoda informaçãoe da formação.Umeixo
principal, um traço simples,congregae distribuiseusele
·
·
'
··
culturais - quadra de esportemultifuncionale pequeno
auditório- até os serviçosemergenciais
do bairro- posto
desaúde24h, administração
regional,corpode bombeiros
e
guarda municipal.Trata-sede uma rua cobertana qual
procuramosestabeleceruma hierarquia
, uma organização
na distribuição de suasfunçõespúblicas.

1
IsabelDuprat
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda Univer
sidade
Presbiteriana Mackenzie,SãoPaulo, SP,Brasil, 1978
Skidmore
Owings& Merril(projetodearquitetura)

Edifício
BankBoston
- ProjetodePaisagismo
_
Datadoprojeto1999/2001
_Datadeconstrução:
2001/2002
_
Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
Implantado
emumaáreadeaproximadamente
10.000m1 , o jardimda Sededo BankBoston
, situa o à Av. hucriZaidan, , emSão aula,
foi concebido
comoum bosque
. O projetobusca,nassuaslinhas,integrar-secoma arquitetura
, atravésdotraçadodosseuscaminhos,na
seleçãode materiaiscaracterizando
os diferentesusos, na disposição
das praçase dosestares,nosdesenhos
dosespelhos
d'água, jatose
pequenas
cascatasqueenvolvem
o acessoprincipale percorrem
o parque.Realizado
emsua maiorpartesobrelaje, o jardimfoi viabilizado
por um projetoestruturalqueatendeuàs necessidades
de volumede terra adequadoa cada plantaescolhida.A vegetação
selecionada
apresenta
umcarátereducativo,
aoresgatarasespécies
nativasdenossasmatasquedesapareceram
donossorepertório
vegetal.Esteprojeto
ofereceà cidadeumnovoolharsobreosespaçoslivresinstitucionaisprivilegiando
a qualidadedevidadeseushabitantes.
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Lindamar
Eliase NúriaRoso
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Mackenzie
,
SãoPaulo
, SP,Brasil, 1986

Residência
Diniz_Data
doprojeto:
2000_
Datadaconstrução:
2001_Local: Guarujá,
SP,Brasil
Programa:
Para um casal comtrês filhos adolescentes
que resolverammorarem um condomíniofechadono litoral de SãoPaulo.
Preservação
da mataAtlânticalocalsemagressãoaoterrenode acentuadoaclive.Todosos ambientescomvista parao mar.Integração
das áreassociais/salas/cozinha/varanda
. PartidoAdotado:
Arquiteturade carátertropical - grandesbeirais,materiaisecológicose
nacionais.Confortotérmicocomfarta ventilaçãocruzada.Devidoao acentuadoaclivedo terrenooptou-sepor umaestruturaleve,de
madeiratratada. Estrutura:
Malhade pilares(madeira
jatobá)de 17x17cm comvãosdeaté4,50mapoiadosem
basesde concretoarmadorevestidascom pedrasda
região.As lajes moldadasno local são apoiadassobre
barroteamento
de madeira.Instalações:
Parafacilitar a
manutenção
das instalações
, as prumadashidráulicase
elétricasforamconcentradas
na parteposteriorda casa,.
do ladoexterno.

Edson
JorgeElita,Gustavo
Lanfranchi
e JoséCarlos
Serroni
Faculdade
deArquitetur2.
e Urbani
smoda Univer
sidade Presbiteriana
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP,Brasil, 1971
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda Univer
sidadedeSãoPaulo
SãoCarlos
, SãoCarlos,SP,Brasil
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
,
SãoPaulo
, SP,Brasil, 1977
AbrahãoSanovicz
(consultor)
JoanaFernandes
Elita, CristinaMecchi
,
Alexandra
Otero
, AdilsonViviani(colaboração)

TeatrodoColégio
SantaCruz
_ DatadoProjeto:
2001_Data a consruçao:
_ oca: ao auo,
ras1
Integração
urbanae social
_A necessidade
doColégio
SantaCruzeraconstruirumteatroquepudesse
serutilizadoematividades
curriculares
e quefosseabertoà comunidade
, numcampuscom55.000
,00 m2,nobairrodeAltodePinheiros
emSãoPaulo,comalta densidade
devegetação
.
A propostadeintegrarurbanisticamente
o novoteatroa um"santuário"microclimático
e aocircuitoculturalda metrópole
paulistanadeterminou
a implantação
, que permiteacessose fluxosalternativospara o uso específicopela escolae independente
e exclusivopara o teatro.
Metrópole
cosmopolita
e a relaçãopalco/ platéia
_O projeto,a fim de atenderà crescente
solicitaçãoporespaços
teatraisnãosomente
convencionais
, vivida pela metrópoleculturalmente
cosmopolita
que é SãoPaulo
, prevê
, alémdostipos tradicionaiscomopalcoitaliano,
elisabetano
, arenae passarela,
perspectivas
parapossibilidades
cênicasaindanãoconhecidas
, estimulando
a pesquisa
naárea.Foicriadauma
salacomvolumeinternoda platéiade20 metrosx 20 metrose alturade 13metros
, com480lugares
, sendoumaplatéiafixade210lugares
, uma
platéiainferiordesmontável
de 120lugarese balcõese galeriascom150lugares.Opalco,nivelado
como acessodopúblico,defineumaruptura
com a divisão palco / platéia, mesmona configuraçãode palco italiano: a platéia avançasobreo palco e este sobrea platéia.
Sistema
construtivo
_Osistemaconstrutivo
consisteemsuperestrutura
emconcretomoldadoin loco, estruturametálicadecobertura
, paredes
à vistae caixilhosdealumínio
, vidroe venezianas.
isolantesduplasdetijoloscerâmicos

Lauresto
Eshere Francisco
Spadoni
Faculdade
deArquitetura
da Universidade
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP
, 1967
Faculdade
deArquitetura
da PontifíciaUniversidade
CatólicadeCampinas,
Campinas
, SP,1984
SelmaBosquê
(colaboração);
PauloGiaquinto
(consultoria)

InstitutoPresbiteriano
Mackenzie
PlanoDiretor- Campus
Tamboré
_
Datadoprojeto:2002_Datada construção:
2002_Local:Baruerie Sant'Ana
doParnaíba,
SP,Brasil
O InstitutoPresbiteriano
Mackenzie
terá, em Barueri-SP
, um novocampus,comglebade 750.000m1 e capacidadeparaatendera cercade
25mil alunos. Aproveitando
o relevoacidentadoe a pré-existência
dos lagos, o projetopropõeo mínimode movimentação
de terra,
preservando
as característicasdo terreno. O programapara o conjuntoprevêedifícioseducacionais
, biblioteca
, laboratórios
, auditório,
capelae centroolímpico.O projetocria umgrandepátiolongitudinalqueorganizao conjuntoarquitetônico.
Napartecentral,conec.t8Jl(1
,. 'la_ _,___,,.,....,-,.,......,.....,,,.._,,,.,..,
universidade
a umespaçocomunitário,seráconstruídoo maior
e mais imponenteedifíciodo conjunto- o edifíciopontesobre
um dos lagos,com 20m de largurae 300mde comprimento.
O plano urbanísticoprevêo acessode automóveisa cada
edifício, exclusivamente
por um anel viário que circundaráo
campuse passarápor baixodas construções
suspensasonde
existirãobolsõesde estacionamento.
1

1
Lauresto
Eshere Francisco
Spadoni
Faculdade
deArquitetura
da Universidade
Mackenzie
,
SãoPaulo, SP, 1967
FaculdadedeArquitetura da Pontifícia UniversidadeCatólica
deCampinas
, Campinas
, SP, 1984.
SelmaBosquê(colaboração)
; PauloGiaquinto(consulto
ria)

InstitutoPresbiterianoMackenzie
- PlanoDiretor
Campus
SãoPaulo
_ DatadoProjeto
: 2002_
Local
: SãoPaulo
, SP,Brasil
O Campu
s MackenzieSão Pauloconformauma notável,-.,,,
glebaurbana, commais de 60.000m1 de superfície e área
construídade 103.000m1. Recebediariamentecerca de
30.000pessoasem suasatividadesprioritárias de ensino
.
,_
e pesquisa. A preocupa
ção com seu histórico de,
..-..
,_....,..
...
crescimentodesordenado
, baseadoem ocupações espontâneas
e imeêfíãfistas, fez com
- que~ ";dminTstraçãodo Instituto propusesse
a
concep
ção de um PlanoDiretorque fornecessesubsídiosestratégicosde expansãodo Campus
. Esseprojetoadotoua ampliaçãoda
densidadeconstrutiva através da verticalização das áreasvoltadaspara as ruas e a liberação de espaçosno interior do campus,
ampliandoas áreas de usocoletivo. Osnovosedifícios destinam-se à ampliação do númerode vagasà universidade
, alémde um novo
Ginásiode esportesvertical.Ocenáriofinal prevêa ampliação da áreaconstruídaem 94 %. O projetoprevêa interligaçãocoma nova
estação do metrô, queestarádentrodo Campus
.
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MiriamEscobar
FaculdadedeArquiteturae Urban
ismoda UniversidadedeSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP,1977
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Restauração
, reformadeimóvelhistórico
e construção
deestúdio
desom
Datadoprojeto:
1992_ Datadaconstrução:
2000_Local
: SãoPaulo
, SP,Brasil
Trata-se de um sobrado construído no início do século XX, um exemp
lar da
arquitetu
ra ecléticapraticadaemSãoPaulo, configuradoatravésde um pavimento
térreosuportede atividadescomplementa
res da vida domésticae do pavimento
superior
, que abrigavaa residênciada família. A propostaé destinar o sobrado
existente
e o novogalpãoa serinstaladonofundodolotea estúdiosdepós-produção
e degravações
. Osobradoabrigasalasdecomposição
, pós-produção
e umasalade
pé direitoduploparajam section
; ainda, atividadesde apoio,cozinha
, refeitório,
banheiros.
Opartidoarquitetônico
adotadonosobradoincluio restaurodasfachadas
principale lateral, o acréscimo
deumvolumecomplementar
quesubstituiumtrecho
encont
radoemruínase a inserçãode umaestruturametálicaautônoma
e aparente
que sustentaas lajes de piso das salas de pós-produção
. O galpãorevelauma
tipologiafabril do início doséculoXX.

LuizCarlosEsteves
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smo
da Univer
sidadeMackenzie
,
SãoPaulo
, SP
, 1981

Projeto
Sul:Concepção
Geral
_
Datadoprojeto:
1993_
Datadaconstrução:
2002_
Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
A LinhaCe a l3 Etapada Linha5 secaracterizam
porseremproJeosmero errov1anos
1mpan a osa ceua e o, sen o a 1na emsupe 1c1e
e a Linha5 predominantemente
emelevado
, tendoum pequeno
trechoemtúnel.Tantoparaa LinhaC comoparaa Linha5, procurou-se
uma
unidadeformalnoconjuntodasestações
quelhesproporcionasse
identidade
. Asprincipaisdiferenças
encontradas
emcadaumadasestações
resultamdaformadeimplantação
e da necessidade
deidentificação
decadaumadelas.NaLinhaC, implantada
às margens
dorioPinheiros
,
especialcuidadofoi tomadode formaa minimizarsua interferência
na paisagem.
Na Linha5, predominantemente
em elevado
, buscou-se
adequaro desenho
dessasestruturas
, degrandeporte,à escalaurbana
. Asestações,
a despeito
desuafortepresença
numaregiãodeocupação
desordenada
e amorfa,inseremum elemento
ordenador,
trazendoidentidadeao local.Umacaracterística
comumàs duaslinhasé o usode
estruturasemaço,pelassuascaracterísticas
de levezae pré-fabricação
. A concepção
dasestações
seorientouporrequisitosbásicosde um
sistemadetransportepúblicode alta capacidade,
ou seja,rapidez,eficiência,segurança
e confortodospassageiros
. Procurou-se
pautaros
projetospelafuncionalidade
e simplicidade,
principalmente
no aspectoconstrutivo
. As estaçõesse compõem
de um conjuntode unidades
autônomas
de volumetriasimples,facilmenteidentificáveis
e de desenho
perene
. Oesquema
decirculação,
bastanteobjetivo,caracteriza
os
espaçosrealmente
comolocaisde passagem
. Comisso, as estações
resultarambastantecompactas,
masao mesmotempocomespaços
de
circulaçãodimensionados
commuitoconforto
. Essesfatoresproporcionaram
economia
naconstrução
e eficiêncianousodoespaço.

PauloFaccioNetoe PedroDiasdeAbreuNeto
Faculdade
deArquitetura
e Urban
ismoda UniversidadedeBrasília,Brasília, DF
, 1978
FaculdadedeArquitetura
e Urbani
smoda UniversidadedeBrasília,Brasília, DF
, 1983

Residência
emBarãoGeraldo
_Datadoprojeto:
2001_Datadaconstrução:
2001_Local:
Campinas,
SP,Brasil
Esteprojetolocaliza-se
emumdoscincocondomínios
fechadosimplantados
na Fazenda
RiodasPedras
, tradicionalfazendadecaféda região
de Campinas
. Compõe-se
de dois blocos
. No principal, comacessopeloeixolongitudinal
, queé ordenador
da composição,
situam-seos
dormitórios
e áreasdeapoioà piscina,a meionívelabaixoda rua.Acimadeste,articulam-se
asáreasdevivênciaemtornodavaranda
, como
na casatradicionalbrasileira
. A edificação
, comomirantee marcoreferencial
, dialogae harmoniza-se
coma paisagem
naturalporcontraste.
Volumes
emformasprimáriasmarcame delimitamo espaçoconstruído,
queé artificialpordefinição
, emcontraposição
aoambientenatural.
As fitas horizontais em concreto aparente
estruturame organizamo volumedeterminando
alturas e proporçõesdo conjunto.Os usos de
normasclássicas,juntamentea procedimentos
provindos
da linguagemmoderna
, sãoreferências
a
precedentes
clássicose modernos
que se fundem
na procurada linguagemcontemporânea.

1
PauloFaccioNeto,LuisAntonio
C.Magnani
e PedroDiasdeAbreuNeto
FaculdadedeArquitetura
e Urbanismoda Universidade Mackenzie
, SãoPaulo
, SP
, 1976
Faculdade
deArquitetura
e Urban
ismoda Univer
sidade deBrasília, Brasília,DF
, 1978
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda Univer
sidadedeBrasília
, Brasília
, DF
, 1983

ProjetodeRestauração
doPlanetário
dolbirapuera_Data
doprojeto:
2002-2003
_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
OPlanetário
do lbirapuera
, projetodosarquitetosRoberto
Tibau, Eduardo
Caronae AntonioCarlosPitombo
, criadonoinícioda décadade50,
possuiformase estruturasmuitosingulares- cúpulade concretoarmadosemi-esférica,
cobertaporestruturaradialde arcosparabólicos
de madeiralaminadae coberturade alumínio.O projetode restaurobuscaconsolidara imagemda edificação
, eliminandoproblemas
construtivos
, de infra-estruturae recuperaros materiaisdesgastados
. Resgatao espaçointernoparao públicoatravésda criaçãode um
novomezanino
, ampliadoe voltadoparao usodeexposições
, eventose convívio,alocandoas funçõesadministrativas
e serviçosparao piso
inferior.Osnovosequipamentos
de projeçãoserãode alta tecnologia
. Paraos acabamentos
, especificamos
materiaisrepresentativos
dos
recursosnaturaisdenossopaís, comoo basaltoparaospisose lâminasde madeiracertificadaparao acabamento
dasparedes
. Onovoforro
permitiráa visualização
dasduascúpulas.
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Wilson
Flórioe AnaMaria Tagl
iari Flório
Universidade
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP,Brasil, 1986
Universidade
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP,Brasil, 2002

Projetode umaResidência Urbana_Data doprojeto
: 2002_Loca
l: SãoPaulo,SP, Brasil
O conceitopropostopara esta residênciaconsisteem tratar todos os espaçospor formas auto-similare
trapezoidaisnão ortogonaisentre si, inspiradosnas múltiplas direçõesdos traçadose fluxos viários da
metrópole
. As sobreposições
, colisõese interceptações
de espaçosdecorrentesdas constantesmudança
geramnovasperspectivas
, de ângulosinusitadose não paralelosentre si. A arquiteturadesta residência
,
destinadaa um artista plásticoque resideem SãoPaulo,toma essaliberdadeformal-espacial
, refletindoa
dinâmicade uma grandemetrópole
. O equilíbriodinâmicodecorrentedessacomposiçãopossibilitagera
espaços surpreendentes
. A compreensãosomente se dá ao fazer o percurso interno, descobrind
sucessivamente
espaçosde dimensõesvariadase com alternânciasde pé-direito.Geometriade curvatura
variável,a formatransgrideo cartesianismo
dominantenosespaçosde nossocotidianoe propõe-se
a repensa
criativamenteo modode conceberespaçosfamiIiares.

ToniFollina
InstitutoUniversitário
deArquitetura
deVeneza,
ltália,1970

FishMarketlsletinTreviso
- A ilhotadoMercado
depeixes
deTreviso
_Datadoprojeto:1999_
Datadaconstrnção:
2OO2
_Jocal:Treviso
(Itália)
Em1846,umailhota art1f1c1al
em meioao RioBotteniga,à altura'

,·

,

t

1

1

da cidadede Trev1:º
· fora projetadapor FrancescoBomben,que
':ril!
:
receberaa Incumbenc1a
de criar um novomercadode peixespara
a cidade. Bombendividiu a ilhota em quatro partes iguais,
separadaspor passadiços.Como passardo tempo, porém, a áre
,_a- ,-.
01
- s-e deter1orando
, a·te queem 1 coubea ToniFollinaapresentarum
projetode revitalização.Seo propósitoera preservartanto o cunhohistóricodo localcomoo layoutoriginal,Follinanãoperdeudevista, porém,
a firme intençãode transformá-loem um modernoespaçomultiuso.A ilhota continuariasendoum espaçocomercialduranteas horasde
funcionamento
do mercado,maspassariaa abrigarumapraçaarborizada,comagradáveiscafésa céuaberto,circundadosporcursosd'água,
pelopasseiopúblicoe um centrode eventosparaas ocasiõesespeciais.Quantoà formada ilhota- quesegundoo projetode Follinalembrava
o de uma barca- a mesmaadaptou-seperfeitamenteà criteriosageometriaestruturalde Bomben,o todo sendopreservado,
incorporando,
porém,a transformaçãodo passeioperimetral,quese antesficava reservadopara permitiro acessoao mercado,agoratransformava-se
em
bela promenade,
favorecendo
aos palácioshistóricosnelasituadosseremcontemplados
da margemopostado rio.

Antônio
Cláudio
PintodaFonseca,
LêdaBrandão
honrosa
deOliveira,
VeraLopes
deOliveirae
RuthVerdeZein_menção
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
daUniversidade
deSãoPaulo,
SãoPaulo
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, 1976
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
daUniversidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP
, 1976
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
daUniversidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP,1986
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
daUniversidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo,
SP,1977
Vanessa
César(colaboração)

URBANIZAÇÃO
COMCASAS-PÁTIO
_Datadoprojeto:
2OO2-2OO3_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
A idéiade realizarestaapresentação
surgiucoma contratação
de nossoescritórioparaa execução
do projetoparaumacasaemSãoPaulocujo
programa,
alémdoscompartimentos
deusoscomunsa todasas casas,manifestava
o desejodeumacasatotalmente
devidrosem, contudo
, perdera
privacidade
e a segurança.
Surgiu
, então,a opçãodeseconstruirumtecidodeespaços
cobertos
e descobertos
queampliasse
a convivência
entreo
interiore o exteriormas que produzisse
um contatocom a rua bastantereduzido.De quebra,a soluçãoproporciona
o estabelecimento
de um
micro-clima
próprioàs casascompátio, condizente
comas peculiaridades
denossoclimatropical,quenosdáensejodeestudarparâmetros
ecológicos
da arquitetura.
Opátio, a umsótempo,forneceluznaturalemabundância
e protege
contraa insolação
excessiva;
introduz
entradase saídasdear que
facilitama ventilaçãonaturale auxilianocontroleda umidade.
Emmeioaodesenvolvimento
doprojetopercebeu-se
queestatipologiaapontava
para
umasoluçãodecarátereminentemente
urbanoqueseinsereemumatradiçãodemaisde5 000anose podeserencontrada
nasmaisvariadasculturas
,
sejadoocidente
, sejadooriente.Assim
, passamos
a desenvolver
estudosdeimplantação
emáreasdiferentes.
Utilizamos
, parao estudo,quadrasem
meioaotecidocentralda cidade,mostrando
suainserção
notecidopré-existente,
comaumento
dedensidade
populacional
semperdadequalidade
do
espaçoe semdiminuição
da áreaconstruída.
Deoutrolado, conscientes
dequeo déficithabitacional
nacidadedeSãoPauloé crescente
(maisdedois
milhõesdeunidadesdemoradiaem 1998)e quesuaocupação
alcançou
praticamente
·
·
· ·
ja.rw.,
encostas
da serrada Cantareira
aonorteounasáreasdemananciais
aosul,decidimos
propor,também,um estudoem área públicasituadaem zonade preservação
de
manancialda zonasul paulistana.Oscursosd'águaquefazemparteda baciahídrica
do rio Pinheiros
e das represasBillings e Guarapiranga
podemser recuperados
como
mananciais
importantes
parao futuroda metrópole.
Aomesmotempo
, podemos,
num
projetoexemplar
deurbanismo
e habitação
social,promover
o adensamento
residencial
,
semremoção
domorador
, comumpartidohorizontalizado,
evitando
promover
umasúbita
mudançana culturado morardestecidadão
. Aproveitamos
parapropora criaçãode
espaços
comunsdepreservação
devegetação
ciliar,garantindo
a permanência
deáreas
deutilizaçãocoletivaparausufrutodosmoradores
dolocale dosbairroslindeiros.

ª

·

·

1
Marcos
Antonio
Fonseca
Universidade
GamaFilho, RiodeJaneiro
, RJ, 1994
Foto
_AcervodecriaçãodoMuseudaVida

MuseudaVida_Data
doprojeto:1999-2003
_Local:RiodeJaneiro,RJ,Brasil
O conceitoatual que prevalece
, CentroInterativode Ciências
, preocupa-secom a
popularizaçãodos avançoscientíficos e tecnológicosrecentes
, estimulandoo
interessedo públicoem umaaprendizagem
não- formal,de modoatrativoe defácil
compreensão
, privilegiandoaspectoscontemporâneos
da Ciênciano lugar da visão
histórica. O projetodo Museuda Vida seguetal tendência,definindoa arquitetura
como catalisadora de uma equipe multidisciplinar, formada por Arquitetos,
Designers,Físicos
, Biólogos
, Pedagogos
etc. Informare educarem ciência,saúdee
tecnologiade forma lúdica e criativa, atravésde atividadesinterativasé o objetivo
primordialdo Museuda Vida. Apresentanoveespaçosfuncionais, no campusda
FIOCRUZ
em uma área de 25.000m2: o Centrode Recepção
, a Biodescoberta
, o
Ciênciaem Cena, o Parqueda Ciência,o Castelo
, o Pombal
, a Trilha ecológica
,a
ReservaTécnicae a SedeAdministrativaem benefíciodo espaçoparao usopúblico.
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AndrédeMouraLeitãoCere
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Fontes
e António
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EscolaSuperior
ArtísticadoPorto
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ArtísticadoPorto
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ProjetoHomem
- CentrodeSolidariedadede Braga_Data doprojeto:2000-2001_
Datadaconstru
ção: 2002-2004_Local: Braga, Portugal
Napartealta deBraga,visualizam-se
diferentesestratostemporaisda cidade.É nestelugarqueseconstróio edifício,conectado
comessa
memóriavisual.Nãosetrata deconverterestesfragmentostemporaisemedifício,masprecisamente
o contrário,entenderqueo legadodo
passadoé umaestruturalatente,umtecidoquese prolongaatéo localpresente
. A conexão
dessestemposacontecenospátiosdoedifício,
locaisde atividadesocialdo centro,comorepetiçãoe prolongamento
doslocaisde atividadena cidade.Essasconexões
estãoregistradas
de formanão-explícitanas mudançasde pavimento,na suJtraçãode massaconstrutivana construção,prolongando-a
paraa cidade.
Praça,principaisarruamentos,
edifíciose enquadramentos
paisagísticos.
Estarelaçãocidade-edifício,
alémdeformal,
é também social. Um projeto para a recuperaçãode
dependentes
de tóxicosassumea mesmarelação,masde
fragmentosda vida na cidadea seuspés.

Fernando
Forte,Rodrigo
Marcondes
Ferraze Lourenço
Gimenes
Faculdad
e de Arquitetura
e Urbani
smoda Univer
sidadedeSão Paulo
,
SãoPaulo
, SP,Brasil, 2003
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Univer
sidadedeSão Paulo
,
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 2002
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Univer
sidadedeSão Paulo
,
São Paulo
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, Brasil, 2001

Edifício
Multifuncional_Data
doprojeto:
2001-2003
_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
O edifícioatendeum salãode uma redede cabeleireiros
comváriaslojasestabelecidas
em SãoPaulo. Maisque um salão,criou-seuma
linguagemde edificaçãoquese tornassepadrãoda rede.Ao salãofoi reservado
o térreoe, no pavimentosuperior
, previu-seespaçopara
locação.Osubsoloé estacionamento
terceirizado
. Outroscondicionantes
projetuaisforamfacilidadedemanutenção
e usocorretoderecursos
(iluminaçãonatural,aquecimento
a gás e captaçãode águaspluviais).A iluminaçãonaturalguioua concepção
: as entradasdos dois
andaresdispõemdeiluminaçãozenitale a lateraldoedifícioé umagrandecortinadevidro.Paracontrolara insolaçãonessafachada(Norte)
e criar um microclimaadequado
, optou-seporumjardim linear, protegidoporbriseem gradil metálicoque, juntoscontrolamiluminaçãoe
temperatura
. Graçasao atirantamentoda estrutura, foi possívelcriar um estacionamento
flexível.A levezada partesuspensado edifício
equilibraa rigidezda porçãofrontalda edificação.

Brunete
Fraccaroli
Faculdade deArquitetura
e Urbani
smoda Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP
, Brasil, 1987

Restaurante
Yabany_Data
doProjeto:2002/2002
_ Local:SãoPaulo,SP,Brasil
A marcaregistradadesseinusitadorestaurantejaponêsde 1.000m2 é compostapelocontrasteentreos materiais,tais comoaçoe vidro,
madeirae fibra e corescomolaranjae pink. O atraentejogo de cores e formas é valorizadopelatransparênciaadotadapelaarquiteta
para criar um espaçoamploe moderno
, semfugir da tradicionalcozinhajaponesa.Para
criar um clima atraente, foi construídoum
grandegalpãocompédireitoduploalémde um mezaninoondeumailuminação naturaldecorrentede um enormepanode vidro laranja
na fachadae na coberturaresultanumaluz quentee dinâmicaqueenvolvetodo o interior. É no mobiliárioque se evidenciaum traço
cosmopolitamuito marcante.Logoà entrada, no salão principal, na esperae no bar associam-se balcões de madeirae vidro com
banquetasenfileiradas. Nomezanino
, o conviteaocoletivose repete,emboranumalinguagem mais privé, ondeumtatameabrigamesas
em madeirae almofadas parafazer um contrapontocomas mesasde_yi
and.aL.inferiUL
AssiIT4-:é
como jogode luzes
e.
§
amplo restaurante
, onde a mescla de materiais cria uma
,
linguagem extremamentecontemporânea
, gerando ângulos
inesperado
s, formasoriginaise transparência
s surpreendentes
.
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Cristina
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Agência
dePublicidade
- Zero11_
Datadoprojeto:
2000_
Datadaconstrução:
2001_
Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
_,,-'-"' _,-.---,-__.. ........... --. ...... ~ c:z::;,.=,:...,_m:;;..,,,.....,;.
lmplantada
emumterrenode20x 50 m, reservamos
uma argafaixadejar 1mqueacompanha
todaa extensãoateradaagenciacomoarma e
inspiração
paraa áreacriativae relaxamento
e bemestaràsdemais,Entendemos
queumaagênciadepublicidade
, alémdecriativae dinâmica
,
devepassarsegurança
e confiança
aosseusclientes
. Procuramos
traduzirestascaracterísticas
atravésdojogodeformas
, decheiose vazios
, de
luzese sombras
. Naáreaoperacional
, usamosmateriaisleves,coresclarase umavolumetriaricae suave.Já na áreada recepção,
reuniãoe
diretoriausamosmateriaisnobrese sóbrios
, porémcomvolumesmaisrígidose estáticos.Umacaracterística
presente
emtodoo projetofoi o
usoda transparência
, proporcionando
umatotal integração
como ambienteexterno
.
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Residência
Unifamiliar
- Emye Kunio
Ohara_Data
doprojeto:
2000_Data
daconstrução:
2002_Local:Barueri,
SP,Brasil
Deprograma
tradicional
, porémespecífico
, estaresidência
buscouatenderaosdesejos
de umafamíliadequatropessoas
. Opartidopediauma
casacomlinhasmodernas
e muitaluminosidade
, o quesolucionamos
comtransparência
e diversidade
volumétrica
, em quelinhascurvase
formasretascriamumdiálogoentreossetoresfuncionais
. Umagrandeempenacurvafaz a integração
dosambientes
internose externos
, uma
vezquepercorre
todaa áreasociale íntimada casa.Elaservedereferencial
parao conjunto
, poiscomtexturae cordiferenciadas
, emoldura
um
grandepaineldevidroque,emconjuntocomo pédireitoduploda sala,reforçaa integração
como exterior.

Ariston
Barreiro
Franco
e Regina
Gomes
Pereira
deVilhena
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Univer
sidade
deGuarulhos
, Guarulhos
, SP,Brasil, 1985
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deMogidasCruze
s, MogidasCruzes
, SP
, Brasil, 1984

CentroCívicodeJacareí
_
Datadoprojeto:
2002_
Local:Jacareí,SP,Brasil
O projetopara o CentroCívicode Jacareíteve sua origemna necessidadede construçãoe operação e uma praçade atendimentoao
público e expansãodas atuais instalaçõesdo Fórum, Prefeiturae CâmaraMunicipal. O projeto, contrariandoa propostamais
evidente, que seria a verticalização,tomouo partidode uma marquiseem dois níveis, interligandoos três edifíciosexistentes. Esse
novoespaçonão apenassupre a necessidadedas ampliações
, mastambémpreservaa silhueta original da praça, que integra um
espaçocoerentecoma arquiteturaoriginal dosedifícios,realçadapela propostapaisagística, consagrandoa inspiraçãomodernista
do conjunto. O pórtico, em sua centralidade,apontapara a CâmaraMunicipal- casa do povo- e foi idealizadoparatornar-seo novo
símboloda cidade. O posicionamentoao centro nos permitea leitura da nova edificaçãoe de suas 21 colunascomomençãoao
momentohistóricoque marcao início do século21 paraJacareí.

CelsoCoaracy
DalpratdeMoraes
Franco
e FelipeFrancisco
deSouza
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deBrasília
, Brasília
, DF
, Brasil, 1970
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
EstadualPaulista
, Bauru,SP
, Brasil, 2001

Requalificação
doEspaçoUrbanoao Longoda ViaElevadaPresidente
ArthurCostae Silva_
Datadoprojeto:2003_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
QuandoSão Pauloconstruíao elevadoCostae Silva (o "Minhocão")em 1972, outras cidadesno mundocomeçarama demolirsuas
expressways
, funcionalmente
substituídasporvias subterrâneas
. Nossoestudoprevêo desmonte
doelevado
, transferindoo tráfegoparavia
enterradacomgrandesaberturasna laje, permitindoventilaçãoe iluminaçãodoespaçosubterrâneo
, mantendo
o tráfegolocalnasuperfície.
Propõe-se
a construçãode edifíciolinear,integradoportrês grandessegmentos
marcadospelamudançade direçãoexpressapelotraçado
atual do Elevado.Sobo edifíciolinear,grandepassarelasuspensa
, tendoiníciono LargoPéricles
, seguindoaté a PraçaRoosevelt
, dando
circulaçãocontínuaaos pedestrese acessoàs prumadas.Váriasedificaçõeslindeirasserãodemolidas
, dandolugar a arquelinearde
largura variável, definindo jardins para onde as construções
remanescentes
podemse abrir com usosdiversificados.
Osedifícios
mantidos serão interligados à "grande passarela", sendo os
pavimentos
abaixoda interligaçãoadaptadosparausocomercial
, e os
acima, residencial.O quese pretendecomesta propostaé obteruma
estéticatransformadora,
quesejapertinenteà da cidadeexistente
.

1
Fernando
Freitase Gabriel
Kalili
Faculdade
deArquiteturae Urbanismoda Universidade de SãoPaulo,
SãoPaulo, SP,1984
AdrianaPettiSimões
, AnaCarolinaOlival, AnaLaura Vieira de Camargo
,
CristianeAraújoPorto, FernandaVelloso Prestesde Mello, José Augusto Nunes,
MelissaLawrence
(equipetécnica)

LivrariaMartinsFontes
_Datadoprojeto:1999-2002
_
Datada construção:
1999-2002_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
A composiçãoespacialvalorizandoo pé-direitoe integraçãodos espaços
, pare es de livros contribuindoà estruturaçãovisua o
à soluçãoestruturalcomoo concretoaparenteem laje delgadae maciçacomrecorte
ambiente
, e a utilizaçãode materiaisadequados
sobreo pisotérreo, granito, ferro lixadoe madeiracomosuporteao livro definema linguagemarquitetônicaadotadaparaas unidades
da LivrariaMartinsFontes:Paulista,Vila Nova,Santose Jaú.As fachadasde vidro aliadas aos grandesvãosem pé direito duplo
garantemintegraçãovisual, redefinindoa proporcionalidade
e as conexõesdos espaços
. Destacam-se
: na Paulista, o espaçoda
Cambridge
UniversityPress- únicofora da Inglaterra;naVilaNova,o pontoreferencialrelativoaoseuentorno- Universidade
Mackenzie
e SescConsolação
; em Santos,as "colunasde livros", propiciadaspelasdimensões
e formaspeculiarese na AlamedaJaú, voltadaà
bibliografiaem inglês, a luz e a transparêncianotérreodo edifícioemquese situa.

Fernando
Freitase Gabriel
Kalili
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Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP
, 1984
AdrianaPettiSimões
, AnaCarolinaOlival,AnaLauraVieiradeCamargo
, CristianeAraújoPorto
,
Fernanda
Velloso
PrestesdeMello,JoséAugustoNunes
, Melissa Lawrence
(Equipetécnica)
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Rodoviária
doTietê
_Datadoprojeto:
2001_Datadaobra:2002_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
Comimagemdelocaldegradado
e cominsuficiente
ofertadeserviços,o TerminalRodoviário
doTietê,emSãoPaulo,apresentou,
nosúltimos
15anos, uma quedano númerode usuáriosde 45%, tambéminfluenciadapelaconcorrência
comos transportesclandestinoe aéreo
.
O desafiode desenvolver
o potencialcomerciale de serviçosdoTermina
l iniciou-secomumaintervenção
qualitativano espaçoexistente
à 2ª maiorrodoviária
domundo.Oprojetopriorizouuma
visandomodernização,
melhore maiorofertadeserviços
, confortoe operacionalidade
implantação
permitindo
a apreensão
globaldoespaço
, minimizando
obstáculos
visuaiscomvolumescurvosperiféricos,
"ilhasdeconforto"
definidaspor grandesovaisem piso de alto tráfegoem cor exclusiva,e poltronascom designergonômico
- áreassinalizadaspor
comunicaçãovisual repaginada.O sistema de iluminação,
reformulado,
tema predominância
deluzindireta,destaques
em
holofotese sancasem áreasespecíf
icas. Consoante
com a
interfaceaoedifícioexistente
, foramutilizadossistemaslevese
industrializados,
visandopermitiravançosoperacionais
e dotar
deflexibilidadeumespaçoquedeveráestaraptoà dinâmicade
novasdemandas
.

//

Alexandre
BrasilGarcia
,
CarlosAlberto
Maciel
, DaniloMatoso
Macedo
e AndréLuizPrado
EscoladeArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
FederaldeMinasGerai
s,
BeloHorizonte
, MG, Brasil, 1997
EscoladeArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
FederaldeMinasGerais
,
BeloHorizonte
, MG, Brasil, 1997
EscoladeArquitetura
e U1banismoda Universidade
FederaldeMinasGerais
,
BeloHorizonte
, MG, Brasil,1997
EscoladeArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
FederaldeMinasGerais
,
BeloHorizonte,
MG, Brasil,1998
MarcosBaliero(paisagismo)
; SiviaMaciel(colaboração)

,·.....

Revitalização
doCentrodeGoiânia_Datadoprojeto:
2000_Local
:Goiân
ia, GO
, Bras
il
Ostrês projetospremiadosno ConcursoNacionalAttílio CorrêaLimase fundamentamnosseguintesaspectos:1_0 cuidadosoredesenho
2_Areproposição
daspossibilidades
deocupação
urbano
, quereforcea importânciado pedestre
e minimizeosconflitospedestre
x automóvel.
e usodo solo,de modoa ampliara presença
decidadãosduranteo dia e especialmente
à noitee nosdiasferiados,tornandoo centromais
o usointensodo espaçopúblicocomoum grandeequipamento
de
habitadoe seguro.3_Acriaçãode equipamentosurbanosquepromovam
lazerparaos cidadãos
. A partirdestaspremissas,os projetos buscamrecuperar
a relevância
doconjuntoparaa cidadereforçando
seupapel
estruturadorde toda a áreado setorcentral.Para isso foram cuidadosamente
tratadosdiversosaspectosrelacionados
ao uso, comoo
paisagismo
, a iluminaçãourbanae a regulamentação
da presença
docomércioambulante.

Alexandre
BrasilGarcia,Carlos
Alberto
Maciel
ÉolodeCastroMaiae MariaJosefina
Vasconcellos
EscoladeArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
FederaldeMinasGerais
, BeloHorizonte
, MG,Brasil, 1997
EscoladeArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
FederaldeMinasGerai
s, BeloHorizonte
, MG,Brasil, 1997
EscoladeArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
FederaldeMinasGerais
, BeloHorizonte
, MG,Brasil, 1967
EscoladeArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
FederaldeMinasGerais
, BeloHorizonte
, MG,Brasil, 1971
AmílcardeCastro(consultoria);
FláviaRoscoe, PatríciaNave
s, Fernando
Maculan
, Leandro
AugustoCampo
s, FelipeCoutinho
(colabora
ção)

CentrodeArteCorpo
_Projetopremiado
no4o PrêmioUsiminas
Arqu
iteturaemAço_Datadoprojeto:
2002_Local
: NovaLima
, MG,Brasil
Projetopremiadoparao CentrodeArteCorpono4o PrêmioUsiminasArquiteturaemAço, versãonacional,buscaresponder
de modoativo
às questõesimpostaspelosítio, pelosusospropostos
, pelatecnologiada construçãoa serempregadae pelanecessáriarelaçãocomas
artese a culturacontemporânea
, ao definir um conjuntode volumesescultóricosem açoUSISAC
quecomplementa
a paisagemdo lugar.
Procuraestabelecerum conjuntode relaçõesentreedifício, espaçoe fruidor-usuárioemdiferentesâmbitos, desdea geografiae a cidade
até o detalheconstrutivoe tecnológico
, passandopelacaracterização
cuidadosado edifícioe seusintervalosentreinteriore exterior
, e do
espaçointeriore suasdemandasutilitárias. Noprojeto,o açoextrapola
sua merafunçãode estruturaou suporte:é elementoque enfatizaa
estratégiada buscade umasínteseentreuma linguagemuniversale
as influênciasregionais
, comoa dançado Corpo
, a contribuirparaa
construçãode umaexpressão
contemporânea
da cultura brasileira.

-

1
Leandro
Ribeiro
Martins
Garcia,Leonard
Grava,
Ricardo
Augusto
Palmieri,
ArthurJoséAlvesda
Silvae Michael
George
WoodStachera
FaculdadedeArquitetura
e Urbani
smoda UniversidadedoGrande
ABC
,
SantoAndré,SP,Brasil, 2001
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JoséWagner
Garcia
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Univer
sidadedeSãoPaulo,SãoPaulo
, SP,Brasil, 1978

LoftSantaella
_Datadoprojeto:2000_Data
da construção:
2001_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
"A arquiteturanãoé apenasforma.Ao planejaremos espaçosarquitetônicos
, é precisoqueos arquitetoslevemem consideração
as
forçasdinâmicasquedeterminamo desenvolvimento
dos acontecimentase eventoscotidianosda arquitetura. Estese outrosfatores
informesvão interagirduranteo processoprojetual, solicitandoum novotipo de forma arquitetônica.Umaforma flexível, maleável,
fluida e animada, queestejaem constantetransformaçãopara atenderas diversasdemandasdo espaçoe as constantesmudanças
programáticas,
que nãopodemser previstasde antemão
. Todaa casaé interconectada
por umagrandemassade vegetaçãointerna,
possibilitandoao usuárioa fruição estética da vegetaçãoq
ambientescompartilhamdestapaisagem
, queabolea idéiade
"clausuras"
, típicas dosgrandescentrosurbanos."
AndreaMoassab

JoséWagner
Garcia
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
,
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1978

MIB- MuseuItáliaBrasil
_Datadoprojeto:
2001_
Local:SãoPaulo,SP,Brasil
O objetivodo projetoé criar um centrode difusãoda cultura ítalo-brasileira
contemporânea:
um espaçocultural voltadopara a realização
, promoçãoe
divulgaçãoda produçãotecnológicade ponta, daquiloqueé representativo
na
cultura italiana contemporânea
, colocandoem perspectiva
, também, a
integraçãocoma culturabrasileira.Noplanocultural,a Itália semprefoi consid'
'"'
er_,
a..,.
a
......
um
..,_
p-ar-ce
.,.1r
_o_p_nv
...1,...
e...
g1
-a·,-o- p-elõ8rãsil, seJapelointeresse
que o país mantémpela cultura européiaem geral, seja pela presençade modosde vida, culturae tradiçõesde uma numerosíssima
coletividadede origemitalianaque,há muitasgerações
, seestabeleceu
no país.Contudo
, nãohá qualquerespaçorepresentativo
da cultura
italianaquepossater umavisibilidadenacionale internacional.
Nessesentido
, a construção
de umcentroculturalvoltadoparaa difusãoda
culturaítalo-brasileirade pontaseriade extremaimportânciaparaambosos países.

BeatrizBarberis
Giorgi
FaculdadedeArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP,Brasil, 1976.

PraçaJoãoMartinsFilho
_ Datadoprojeto:
2002_Local:Jundiaí,
SP,Brasil.
Estaárea, comformatotriangular,sobedozemetrosemdireçãoà rua Francisco
Pereira
de Castro. Partindodestatopografia
, criamosuma praçaescalonadaem patamares.
Seutraçadoorganiza-se
a partirde umaesplanadaquecontémumaquedad'águaem
forma circular,espelhosd'água e bancospara o lazercontemplativo
, relaxamento
e
convivência.
As rampase escadasde acessoproporcionam
aospedestrespassagem
e
os convidamaoslocaisde convívio.Criamosumaáreagramadanumpatamarcentral,
para recreaçãoinfantil e tambémáreas com massasde arbustose árvorespara
colaborarcom o sombreamento.
Procuramos
criar um panode fundo para a praça,
atravésde muroscomformasorgânicas.A quedad'águaestávoltadaparaa av.Nove
de Julhocoma intençãode criar um cenárioparacontemplação
dostranseuntesda
avenida,quesetornoua preferidaparaas caminhadasdosmoradores
deJundiaí.

Av. Nov• de Julho

10

20m

1
BeatrizBarberis
Giorgi
Facul
dadedeArquitetura
e Urbani
smoda Univer
sidadeMackenzi
e,
SãoPaulo,SP
, Brasil, 1976.

PraçaMonsenhor
ArthurRicci_Datadoprojeto:2002_
Local:Jundiaí,
SP,Brasil
Estaáreajá tem umatradiçãoesportiva
, o futebol.Comformato
~_.__ __,
retangular
, sobeao fundoà esquerda,cincometrosem relaçãoà---av. Novede Julho. Tirandopartido da topografia,escalonamos
.....,.
......
~-,-----,.,--,-r--r,--r,---,,.-;--------,---,-----,----.--~-,-,----------'
quatropatamaresdejardinse entremuroslocalizamos
umalanchonete
e sanitariospu 1cos
. stesmurosescaona os, conteno Jar 1ns
planose emtaludes, a lanchonete
e floreiras, formamo fundoparaa praça,juntoaosvizinhos.A opçãodecriar umaáreadealimentação
tevea intençãode criar um atrativopara um local de convívio,bemcomodar suporteaosesportistasusuáriosdo campode futebol.
Criamosumaesplanadaem frentee sobrea lanchonete,para mesas
. Tiramospartidode um desenhode pisoem degrauscomcores
diferenciadas
, curvase jardins paradelimitaras áreasde alimentaçãoe as áreasde lazer.Todaa árearestantBé gramada
. Criamos
tambémumaáreade recreação
infantil comoatividadede lazere optamosemcriar áreasarborizadas
emvolta da praça, paraoferecer
umespaçomaisacolhedorparaas atividadespropostas
. Parafacilidade, reservamos
umaáreadeestacionamento
paradozecarros.
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Elizabeth
Goldfarb
e Wilson
MarchiJr.
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
de SãoPaulo,
SãoPaulo,SP,Brasil,1975
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Univer
sidadede SãoPaulo,
SãoPaulo,SP, Brasil,1991.
Álvarode Matos Tavare
s, MadalenaMattox
, MarceloWesterman
,
RicardoHariki(coordenação);
Alexandre
Delecrodi
, ClaudioLivreri, DaniHirano,
Francisco
Willemar
, JoelRasera,LuizFernando
Sabino
, PriscilaNapolitano
, RaquelArima, Renata
Comin
, Ricardolwabe
, Vanessa
Targinoe YuriOishi(colaboração)

Duplex
Oggi
_Datadoprojeto:
2001_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
Nessatorre residencial,em São Paulo
, a arquiteturae o paisagismosublinhama
arborizaçãoda Rua Ministro FerreiraAlves. Com dois subsolos
, térreo, anda
intermediário
e 22 pavimentos
tipo, numtotal de 150 unidades,o DuplexOggitroux
soluçõestecnológicasinovadoras.O projetobuscaatendero novomoradorurbano:
jovem,solteiro,ligadoàs tendênciasdo mundoatual. As inovaçõese os conceitos
nasceram
comoresultadodaformairregulardoterrenoqueacabouporgerarumaplanta
emY,enriquecendo
a volumetria.
Prismasemdoistonsdebranco
, comfrisosexecutado~
na massade revestimento
destacamo designdos gradis metálicos
. A planta tipo
consideraum centrotriangular
, comtrês áreasformandoas faces do volume
. Essa
soluçãodiminuias áreasdoscorredores
, aliviandoa concentração
de muitasunidades
porandar.O projetobuscaflexibilidade,oferecendo
ao potencialcomprador
três opções
de plantaspara o apartamentode dois dormitórios
. O térreoagregouconceitosde
hotelaria
, comloungee umacozinhagourmet,áreade fitness, sauna, ofurôe sala de
massagem
. A área externavalorizaa área de lazer com quiosques
, espaçopara
meditação
, praçadeconvivência
e jardins.

ElizabethGoldfarb
e Wilson
MarchiJr.
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
SãoPaulo
, SP,Brasil,1975
'
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
SãoPaulo
, SP,Brasil,1991.
'
ÁlvarodeMatosTavares,
Madalena
Mattox
, Marcelo
Westerman
, RicardoHariki(coordenação)
;
Alexandre
Delecrodi
, ClaudioLivreri,DaniHirano
, Francisco
Willemar
, JoelRasera
, LuizFernando
Sabino,PriscilaNapolitano
, RaquelArima,RenataComin
, Ricardolwabe,Vanessa
Targino
e Yuri
Oishi(colaboração)

GrandBay_Datadoprojeto
: Abril de2001_l ocal: Santos
, SP,Brasil
OedifícioGrandBay,emSantos,recorreà implantação
diagonalparaexplorara relação
do prédiocom o entorno,tirando partidodas visuais proporcionadas
pelosterraços
curvilíneosemoldurados
por pastilhasem dois tons de azul e branco.Paraevitar as
dificuldadescomescavações,
foi projetadoumestacionamento
paraveículosemsubsolo
semi-enterrado
e num pavimentoacimado térreo- o mezanino
- elevandoo primeiro
pavimentotipo a uma altura de sete metrose meioem relaçãoao nível da rua.
Osapartamentos,
compostos
de quatrodormitórios,contamcomliving roomampliado
pelas esquadrias,aberto ao terraço com churrasqueira.O duto da churrasqueira;.
funcionacomoelementode fachadae comoum plenumqueaspiraa fumaça.Emtodo
os apartamentos,nas áreas íntimas e sociais, serão instalados aparelhosd
ar-condicionado
split. Nacobertura
estãolocalizadas
asáreasdelazere convivência,
com
privacidadegarantidapor amploscaixilhosenvidraçados,
aproveitando
o panoramad
Oceano
Atlânticosantista,e protegendo
contraosventos.

MariaCecíliaBarbieri
Gorski
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
,
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1976

MAC/ USP- Projetoe Obrade Reforma
_Datadoprojeto
: 2000_
Datada constru
ção: 2000_local: SãoPaulo
, SP, Brasil
OMuseude ArteContemporânea
da USPrecebeu,no anode 2000, recursosda Fundação
paraAmparoà Pesquisado Estadode SãoPaulo
(Fapesp)para implantaçãoda modernização
da infra-estrutura
, visandoabrigare protegeradequadamente
seu acervo.O projetode
reformatevecomopontode partidaas instalações
de infra-estruturae a definiçãodediferentesáreasexpositivas.
Ogalpãodeexposições
,
anteriormente
difuso, foi compartimentado
por paredesduplasde gessoacartonado,que abrigamdutosde ar-condicionado.
O hall do
museufoi expandido
, articulandocafé, loja e um auditório.Esteconjuntopodeter atividadeindependente
do funcionamento
do museu.
Nafachada,as pequenasaberturase volumefechadode alvenariacomtímidasjanelasforamsubstituídospor umaamplasuperfíciede
vidrocontínuo.Adotou-sea resoluçãode mantercomponentes
do d
·
·
· · a laje-dobradura
quese notanoteto dasgalerias.
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Luciana
Tomas
Guersi
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smo
da Univer
sidadedeSão Paulo, SãoPaulo
, SP
, 1988

Residência
Sobrosa_Data
do projeto:2002_Data d
construção:
2003_Local:MogidasCruzes,
SP,Brasil
LucianaTomas
, com total liberdade
, desenvolveu
um
partido atual e inovador em relação às demai
construções
docondomínio
ondesesituaráa residência;
abusoudos panosde vidrospara a contemplação
da
matavirgememfrenteà casae da presençamarcante
"-- ..................
....
da estruturana fachadada construção
. Comoseus mora ores em uma vida social ativa, o proJeo possuium es u o cu1a oso e
distribuiçãode áreas, otimizaçãoe funcionalidade.
Na áreaexternatemospiscina, deck, solarium,churrasqueira
e vestiário
, ligadosà
cozinhaqueatendetambémao jantar e hometheater, sala de lareira, varanda
, quenosconectaà áreade lazer, sala de some tv e uma
entradaparahóspedes
comsuíteligadaporumaportabalcãoa umjardimexterno.
A garagemlocaliza-senosubsolo.Nopavimento
superior
desenvolve-se
a área"íntima"comummezanino
depé-direitoduplo, umambientemultiusoparareunirtodaa família.Noprojeto
, é marcante
a preocupação
em setorizarbemusose funçõesparaa residência,ondeas áreasde lazerestejamintegradascomas áreassociais. O
resultadofinal é um projetofuncionalmente
bemresolvidoemquetodostêm liberdadee sesentemsempreconfortáveis
.
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Pascoal
M. C. Gug
lielmi
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1976

Comple
xo Alzira Franco/ Capuava_Data do projeto:1997-2002
_Local:SantoAndré,
SP,Brasil
Oprojetodeurbanização
da FavelaCapuava
, voltadoà requalificação
deseuambienteespacial,previua implantação
denovosistemaviário
hierarquizado
, atendimento
sanitárioa todosos domicílios,revegetação
e criaçãode hortacoletivana faixade alta tensão;implantação
de
programas
destinadosà geraçãode renda,criaçãode creche,instalaçãode praçasde serviços
, desenvolvimento
de programas
de coletae
remoção
delixo, alémdemobiliáriourbanoe elementos
decomunicação
visual.Oprojetohabitacionaldeinteresse
socialJardimAlziraFranco
foi destinadoa atenderfamíliasremovidas
deáreasemsituaçãode remoção
dasfavelasdoentorno
. Seuprogramapediao reassentamento
da maiorpartedasfamíliasem unidadesevolutivas
. Estasunidadesforamimplantadasnasáreasmaisplanas,organizadas
em bolsões
acessados
porvias mistasem calçadões
. Unidadesverticalizadas
foramprojetadasem áreasde maiordeclividade,pelaimplantaçãode
edifíciosacessados
porpassarelas
intermediárias.
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Pascoal
M.C.Guglielmi
Faculdade
de Arquitetura
e Urbani
smoda Universidad
e Presbiteriana
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP,Brasil, 1976

PlanoDiretorRegional
doButantã_Data
doprojeto:
2002-2003
_
Local:SãoPaulo,SP,Brasil
O PlanoDiretorRegionaldo Butantãé marcadopor grandes
discrepâncias
socioeconômicas
, contrapondo
distritosde grande
desenvolvimento
e excelente
qualidadedevida(Morumbi,
Butantã
e partedaVilaSonia)comdistritoscarentes
e comaltosíndicesde
exclusãosocial (RaposoTavares
, Rio Pequeno
e parte da Vila
Sonia)
. A partir daí, duasmetasficam estabelecidas
: a inclusão
•····· .,.._,.,.""
social e a melhoria da qualidade de vida. As principais
'"'""'"'
características
doPlanoapresentado
incluem
: estender
a Linha4 dometrôatéTaboão
da Serrae explorar
suavalorização
noeixoda Francisco
Morato
; desenvolver
o eixoda EliseudeAlmeida
, pelaintensificação
do usodeserviços
; desenvolver
as centralidades
indicadas;implantara
Linha8 ao longoda AvenidaEscolaPolitécnicae RodoviaRaposoTavaresaté Cotia; implementarmelhoramentos
viários;fomentaro
surgimento
e desenvolvimento
de indústriasde pequeno
e médioporte, não-poluentes
, de alta tecnologia
, a seremimplantadas
nodistrito
Raposo
Tavares.

Jacques
Jayme
Hazan,
ValériaHazane VeraHazan
FNA
, Univer
sidadedoBrasil, RiodeJaneiro
, RJ, 1957
FaculdadedeArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
SantaÚrsula
, RiodeJaneiro
, RJ, 1992
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
SantaÚrsula
, RiodeJaneiro
, RJ, 1988

CICLOVIA
BARRA-JACAREPAGUÁ-CIDADE
DEDEUS,
RiodeJaneiro
_
Datadoprojeto:2001-2002_Data
daconstrução:
2002_
Local:RiodeJaneiro,RJ,Brasil
Contratadospormeiode licitaçãopúblicapelaPrefeiturada Cidadedo RiodeJaneiro
, osarquitetosValériaHazan
, VeraHazane Jacques
J. Hazan,sóciosda Quali-UrbConsultoriaLtda, projetarama CicloviaBarra- Jacarepaguá
- Cidadede Deus
, com4,75ha e 8,50 kmde
extensão
, visandodar a todosos moradores
condiçõesde segurança
, acessibilidade
e circulaçãoportoda a áreade abrangência
, com
a construçãode rampas,calçadase pisosregulares
, sinalizaçãográfica, semaforização
detravessias
, ampliaçãode pontes,iluminação
pública, arborização
e drenagem.Essacicloviaé importante
, poisalémde atravessartrês bairrosdensos
, inclui áreasde baixarenda
comoa GardêniaAzule a Cidadede Deusondea bicicletaé o meiode transporteQrincipal.Elavempossibilitara integraçã
,.,,.
o_e""'
nt"""
re
,......
, os
._ ____
três bairros, ajudandoa socializaros equipamentose espaçospúblicosda
região, aproximaros moradoresdos bairrosvizinhos
, agilizar o deslocamento
entreeles, bemcomohumanizaro tráfegolocal.

__
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1
Humberto
Hermeto,
AndréLuizPrado
e Bruno
SantaCecília
EscoladeArquiteturada Universidade
Federalde MinasGerais
,
BeloHorizonte
, MG, 1997
EscoladeArquiteturada Universidade
Federalde MinasGerais
,
BeloHorizonte
, MG, 1998
EscoladeArquiteturada Universidad
e Federalde MinasGerais
,
BeloHorizonte
, MG,1999
MarcoTúlioHorta(estagiário)
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Requalificação
doBairrodaGlóriaemVilaVelha
_
Datadoprojeto:
2002_Local:
VilaVelha,ES,Brasil
.'f •
Estaproposta
, um planoparaa requalificação
urbanado bairroda Glóriaem Vila Velha
, no EspíritoSanto,partedo entendimento
das
transformações
urbanasemcursona áreadeintervenção
, propondo
umnovoconjuntoedificadocomidentidadeprópriae marcante
, a fim de
potencializar
a inserção
efetivadoPólodeAtividades
da Glóriana cidadecomomarcoreferencial
urbano
, estendendo
as alternativasde uso
e horáriosdefuncíonamento
docomércio
e dandoaoscomerciantes
tradicionaiscondições
decompetição
comosshoppings
emconstrução
na
cidade.Oestudoampliaos espaços
coletivose equaciona,
deformaefetiva, osconflitosentreveículose pedestres,
coma implementação
e
tratamentodaspraçase áreaspúblicas,alargamento
decalçadase criaçãode ruasde pedestres
, desenho
de mobiliáriourbano
, criaçãode
locaisdeguardadeveículos
, adequação
às necessidades
deacessibilidade
universal
e soluções
demanutenção
, cargae descarga
e segurança
doconjunto.Concorre
aindaparaa qualidadedestapropostaa preocupação
ambiental
, explicitadapeloaumentoda permeabilidade
dosolo,
arborização
dasviase pelaintegração
dobairrocomo Parqueecológico
"EsperaMaré".

Humberto
Hermeto,
AndréLuizPrado
e Bruno
SantaCecília
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EscoladeArquiteturada Universidade
Federalde MinasGerais
, BeloHorizonte
, MG, 1997
Escolade Arquiteturada Universidade
Federalde MinasGerais
, BeloHorizonte
, MG,1998
EscoladeArquiteturada Universidade
Federalde MinasGerais
, BeloHorizonte
, MG, 1999
MarcoTúlioHorta(estagiário)
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Seded!JConselho
de Engenharia,
Arquitetura
e Agronomia
doEspíritoSanto
_ Datadoprojeto:2002_Local:Vitória,ES,Brasil
Oedifíciopropostoparaa sededo Conselho
de Engenharia,
Arquiteturae Agronomia
do Espírito Santoatendea todasas exigênciasque
foramimpostasparao seuprojeto:as limitaçõesda legislaçãourbana, inclusivequantoà sua altura; as solicitaçõesdo programade
setorizaçãointerna do CREA;a utilizaçãodo máximode área permitida;a criaçãode áreasde estacionamento
para quatrocentos
veículos
; a criaçãode lojase andarescorridosparaa comercialização;
a preocupação
coma viabilidadeeconômica;
a flexibilidadena
utilizaçãodos espaçose os cuidadospara garantir um aproveitamento
máximode luz com o maiorconfortotérmico.Todasestas
questõesestãobemequacionadas
no projetoaqui apresentado
, pois eramexigênciasque não podiamser negligenciadas
. O que se
pretendeu,alémdisto,foi criar um edifíciocom uma imâgemsignificativa, possuidorde umaexpressividade
formal que marcassea
presençado CREAnoestadodo EspíritoSanto.
•

CandiHirano
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
,
São Paulo,SP,Brasil, 1967
JoãoLuisBiscaia,Dominique
Fretin,
DaniHirano
, FabianaLima, YuriVital(equipe)

Edifício
PortaldaLiberdade
_Datadoprojeto:
2002_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
O EdifícioPortalda Liberdadepropõeum padrãometropolitano
com uma redefiniçãode
centralidadee de dinâmicasocial.Localiza-se
no bairroda Liberdade
, tradicionalmente
habitadopordescendentes
de orientais.Oconfrontoda amnésiae da memóriapolarizadas
peloVivao Centro,o poderpúblicomunicipal
, atravésda Lei da Operação
Urbana,e a
comunidadelocal viabilizamesta proposiçãode parceria
. A forma arquitetônicada
modernidade
resgatasimultaneamente
o tori orientale o portalocidentalde recepção
aos
imigrantes
, migrantese população
emgeral.Umaconstrução
de41.600,00m1,com22 pisos
acima da cota da Avenidada Liberdade
, de ondese estenderáuma praçapúblicade
4.500,00 m1 atéa RuaGalvãoBueno
, sobrepondo-se
a quatropisosde 15.800,00
m1 sobrea
1
RadialLeste/Oeste;
doisdeshoppingcom9.000,00 m e doisdegaragens
com6.800,00m1.
1
Duastorresde 7.200,00m cada, unidaspor uma"ponte"de três pisoscom5.400,00m1.
Umatorre será hotelexecutivoe a outra,flat residencial;a "ponte"terá uso públicoe
comunitário,com centro de convenções,
restaurantepanorâmico,mirante,sedesde
associações
culturaise comerciais.
Estruturacompilarespré-moldados
, sobreas ilhasda
via expressa,
e comlajesprotendidas,
sendoquea "ponte"serácomposta
devigasvierendel.

George
FrugHochheimer
e Luciano
Martinelli
lmperatori
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP,1989
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP,1989
LuizCarlos Leuenroth
Junior
, NidiaSimõesFreitas
, ErikadeSouzaD. Leuenroth
, JoãoPauloScheinFontes(colaboradores)
;
TaniaCarneiroBradaschia
, PaulaBergamini(estagiárias)
; Valdelice
Altomar(assistente)

Microcerve
jaria comrestaurante- Fellice
_Datadoprojeto: 2001_Data da construção: 2002_Local: Manau
s, AM, Brasil
A idéiafoi trazerreferências
tipológicasda arquiteturaManauara
, dosmosteiros(inícioda produçãoindustrialda cerveja)e dasfábricas,
sobumaótica contemporânea.
A implantação
foi moldadaa partir dosvetoresexistentes
como:orientação
solar,ventos
, fluxosde acesso
doscinemase Centrode convenções.
Alémdisso, haviaduasárvoresde portea serempreservadas.
Outrapreocupação
foi em relaçãoà
tipologiae técnicaempregadas
no conjunto
, evitandoo choqueculturalcomo públicoe técnicaslocais.O conjuntoé compostoportrês
elementos
muitosimples:um blocodeserviços,umconj
·
d e ' nic
ra.. A
temumainclinacão
constantee seudesenho
elípticoformasimbolicamente
a
\ .'+
espumadochoppquetem a funçãode protegê-lo.
Todos
os ambientesestãointegradosvisualmentepromovendo
a interaçãodoespaçosendopossívelutilizá-locommuita
versatilidade.O foco são os tanquesde fabricaçãode
cervejaincorporados
comoparteda ambientação.

1
Francisco
Eduardo
Hue
Faculdades IntegradasBennett , Rio deJaneiro, RJ, Brasil, 1993

H.A.P.Galeria
_ Data do projeto: 2000_Data da construção:
2001_Local:RiodeJaneiro,RJ,Brasil
O sobradonúmero11 da RuaAbreuFialho, JardimBotânico
, Rio de
Janeiro, é componenteda Vila Operária Chácara do Algodão
,
construídaem 1891 paraabrigarfuncionáriosda extintaTecelagem
Carioca.Suarequalifica
ção paraabrigara H.A.P.Galeriafoi premiada
ção Anual do IAB-RJ
, em
com menção honrosana XXXIXPremia
dezembro de 2OO1. O projetoprevia o máximode área expositivaint eiiirn~a• e~gii_iii
r~aii_iii
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originalem estuque
, já bastantedeteriorada
, foi removida
, liberandoespaços de 9,00 x 4,50 m, com4,00 m de altura, revelandoas
paredesestruturaisem pedra-de-mão
e tijolo do primeiropavimento
. Um novoespaçofoi criadocom o uso de estruturametálica,
empregada
tambémnasescadas
. A fachadaprincipalestavacompletamente
descaracterizada
e foi restauradaatravésda pesquisados
vãose esquadriasoriginaise pela recuperação
das cimalhase cunhaisde massa, baseadanos sobradosadjacentes
, reforçandoo
sentidode unidadeda vila.
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Francisco
Eduardo
Hue
Faculdade
s IntegradasBennett
, RiodeJaneiro
, RJ, Brasil, 1993

Cobertura
doEdifícioAntônio
Ceppas
_Datadoprojeto:2000_
Datada construção:
2001_Local:
RiodeJaneiro,RJ,Brasil
Projetadoem 1952porJorgeMoreira
, o edifícioAntônioCeppas(mençãohonrosaem 1953na li Bienalde SãoPaulo)é essencialmente
modernistaemtodasas suasintenções.O projetoparaa suacoberturaseguiuos mesmospreceitose, em2001, foi premiadona XXXIX
PremiaçãoAnualdo IAB-RJ
. O programapreviaum acessoprivadoà coberturae o uso destacomoterraço-jardim
, referenciando
o
princípiomodernista.A ocupaçãoda área absorveuum pavilhão, um quarto, uma pequenacopae banheiro
, totalizando80,00 m2,
deixando270,00 m1 livres para o terraço-jardim.O pavilhãoprincipal encontra-seno eixo do edifício e mantémos seus critérios
volumétricos
, à medidaque seguea modulaçãodos apartamentose nela se estrutura. Todaa novaedificaçãofoi executadacom
componentes
metálicosvisandorapidezde execução
e menorpesoespecífico. Oteto do pavilhãodistingue-sedas demaislajes planas
porser um arcoabatidoque permitea visibilidadedo céue dasenc
'
·
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PedroAugusto
AlvesdeInda
e TiagoHolzmann
daSilva
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Federal
doRioGrandedoSul, PortoAlegre
, RS,Brasil, 1993
AnaCarolinaPellegrini
, LetíciaTeixeira
Rodrigues
, MárciaHeck
, RafaelSimões
Mano(arquitetos)
; BrianeBicca, MariaIsabelMilanez
, PauloBicca(consultoria)
;
ClovisRamalho
Marques
, DéboraBecker
, MarceloMascarello
, CarolinaFurlanetto
Mendes
, Chaiene
, DanielleHoppe
, JovanaTimotijevic
, Leonardo
ArnoldMader
,
PatríciaVoltolini
, RicardoLangerMagrisso
, RicardoDiasMichelon
, Vaneska
Henrique
, ViníciusdeMedeiros
Santos
, WuDayYi (estagiários)

W3- "Música
Urbana"_Data
doprojeto:
2002_Local:Brasília,
DF,Brasil
Maisdo queo lugarondeacontecea história,a cidadeé partedela.Brasíliaé reconecidaporsua produção
cuítural;a cenamusical a
cidadeé marcada capital.Oplanejador
limita-sea proveros palcosparao encenardospapéishumanos.
OPlanoPilotoestrutura-se
a partir
do cruzamento
do EixoMonumental
(leste-oeste)
como EixoRodoviário
(norte-sul).O primeirosecaracteriza
comoumapassarelaporonde
desfilamos elementos
especiaisda cidade;a áreareservada
paraabrigara escalamonumental.
A únicaintervenção
transversalcontínua
de LucioCostasobreo PlanoPilotoé justamenteo EixoMonumental.
E é no sentidonorte/sulquese desenvolve
a escalaresidenciale a
gregária.A Brasíliadosbrasilienses
semovimenta
nestesentido,longitudinalmente
, aolongodasasasnortee sul.A propostabuscareforçar
o caráterlocal da intervenção
e objetivaa construçãode "praças"e espaçosquegeremessasdinâmicaslocaise reforcemas redesde
relacionamento
sociale comercialna pequenaescalado "bairro".

PedroAugusto
AlvesdeIndae TiagoHolzmann
daSilva
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Federal
doRioGrandedoSul, PortoAlegre,RS, Brasil, 1998
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Federal
doRioGrandedoSul, PortoAlegre
, RS, Brasil, 1993
CamiloHolzmann
da Silva, LetíciaRodrigues
, RafaelSimõesMano
, MarcoAntônioLopesMaia, CarlosEduardo
PaesLemeNicolini
, HiltonAlbanoFagundes
,
LetíciaThurmanPrudente,
DanieleCaron;Biai. RodrigoBalbueno;
Acads.Cristianlllanes,CristianoKunze,
LucianaRamosdeCastilhos
e ViníciusdeMedeiros
(colabora
ção; MiguelSattler(consultoria)

Refúgio
Biológico
BelaVista_Data
doprojeto:
2000/2001_Data
daconstrução:
2002_Local:FozdoIguaçu,PR,Brasil
Osrefúgiosbiológicossãounidadesde conservação
ambientalpertencentes
à ltaipu Binacional,quedesenvolvem,
entreoutrasatividades
,
a produção
de mudasparareflorestamento,
alémda criaçãodeanimaisparasuareinserção
aohabitat. ORefúgioBiológico
BelaVista, junto
à barragem
, ampliouas suasatividades
, incorporando
áreasde visitaçãoe locaisparaa educação
ambiental.O projetodesenvolvido
foi
concebidoa partir dos conceitosde SUSTENTABILIDADE
que permitiu a construçãode novasedificações(37), com um total de
aproximadamente
5.000m1 de áreacoberta;e a urbanização
de umaáreadeaproximadamente
230.000m1, comtrilhase áreadevisitação
de animais. A DIVERSIDADE
foi o conceitoquepautouo projeto.Foramaplicadassoluções
diferenciadas
, desdea concepção
geométrica
do
projetoaté ossistemasdecondicionamento
e abastecimento
deáguae ener5ia. A tecnologiaconstrutivadeterminou
a escolhade materiais
menosimpactantesao ambientee abundantes
na região.

1
LuísAntônio
Jorgee FlaviaZelenovsky
FaculdadedeArquitetura
e Urbani
smoda PontifíciaUniver
sidade Católica de Campinas, Campinas,
SP,Brasil, 1985
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da PontifíciaUniversidade
Católica deCampinas
, Campinas
,
SP,Brasil, 1985

Residência
emSousas
_Datadoprojeto:1999_Datadaconstrução:
2002_Local
: Distrito
deSousas,
Campinas,
SP,Brasil
Esta residênciade 267,00 m1 foi construídaem um terreno de 280,00 m1, cujas
caracterís
ticas são: o acentuado
declive,a vista panorâmica
deSousas,emCampinas
, SP,
e a sualocalização
numaAPA.A casapossuitrês níveis:o nívelintermediário,
transversal
ao lote, permiteo máximodetransparência
paraa paisagem
; os níveissuperiore inferior,
construídos
longitudinalmente
ao lote,garantema continuidade
espacialdasáreaslivres,
baixa ocupaçãodo lote, recuolateral generosoorientadopara o Norte, respeitopela
topografia
, aumentoda permeabilidade
dosolo, direitoà privacidade
, semferir relaçõesde
vizinhança,e a paisagemurbana. O tratamentodiferenciadodos volumesacentuao
movimento
de rotaçãorealizadoentreeles:concretoaparentee vidrono níveldechegada
,
rebocoe pinturano nívelsuperiore concretoaparente
, pedrabruta, rebocoe pinturano
nívelquetoca o chão.A lareira, o armárioquedividea sala da cozinhae os planosque
susten
tam as caixasd'águaforamrevestidos
defulget.

MarcoAntonio
AlvesJorge
e RosaFigueroba
Raimundo
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Faculdade
deArquiteturada PontifíciaUniversidade
CatólicadeCampinas
,
Campinas
, SãoPaulo
, 1979
Faculdade
deArquiteturada Universidade
de MogidasCruzes
,
MogidasCruzes
, SãoPaulo, 1983
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JardimdosLírios- Dafavelaao condomínio
horizontal
Datadoprojeto:1998_Datada construção:
2000-2002
_Local:Americana,
SP,Brasil
Americana
, SP, Favelada Mathiensen.Terrenoparticular.Mil barracossem infra-estrutura.Caosmetropolitano
, urbanoe social.
Umapropostaconcreta
. Um grandedesafio.Estabelecer
o controleda situaçãovia organizaçãoe conscientização
da comunidade
.
Conquistarrecursospara implantaçãodo projeto.Mobilizare organizara comunidadepara reordenação
do espaçoem sistemade
mutirão, iniciando a urbanizaçãodefinitiva. Implantar programassociais, visandoo resgateda cjdadania e enfraquecendo
a
marginalidadee a criminalidade.Cadastramento
de todos os
moradoresda favela. Elaboraçãode um projetode loteamento
.
Começamos mutirões em etapas com limpeza da área,
demarcação
e construção
dasunidades:132módulos
, 108casas·,
~....!-,
~l
mais 136 módulose 41 casas e na área mais nobre do
loteamento
, o condomíniohorizontalcom 143 sobradosde
···2··=-··~~= =·:::;::;:;::::o:r:
69,00 m1, uma quadra poliesportivae local para um centro-· :;;.
comunitário.Foram8 anosde muitotrabalho. Valeua Pena.

Antonio
O.V.Junqueira
e PedroNosralla
Jr.
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Presbiterian
a Mackenzie
, SãoPaulo
, SP,Brasil,1975
MarlyKiatake
, AdrianaLopesAbrão
, AndréaFariaPorto
, FláviaMecélis
, Patrícia Villaça
Prado(colaboração);
CristianeBrancoNosralla(paisagismo)
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Edifício
ltajú_Datadoprojeto:
2000_Datadaconstrução:
2002_
Local:SãoPaulo,SP,Brasil
1
J 1
1 i
O Edifícioltajú foi concluídonoanode 2002,na regiãoda AvenidaEngenheirouis arlosBerrin1,
emSãoPauo. A implantação
doe 11cio
,
emterrenocomfrenteparaduasruas,p0ssibilitou
a adoçãodeumasoluçãoquevalorizasse
todasassuasfachadas
. Oresultado
é umedifício
simétricoemrelaçãoaoeixotransversal
, comaberturasgenerosas
paraas ruas, possibilitando
a integração
total dessesespaços
, atravésdo
átrio, compé-direitoduplo, quepossuifechamento
emvidroestrutural.

Antonio
O.V.Junqueira
e PedroNosralla
Jr.
FaculdadedeArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
PresbiterianaMackenzie
, SãoPaulo
, SP,Brasil, 1975
MarlyKiatake
, AdrianaLopesAbrão
, AndréaFariaPorto,KarinaP.Fernandez
, Patrícia
VicecontiNahas(colaboração);
CristianeBrancoNosralla(paisagismo)

Edifício
ltaverá
_ Datadoprojeto:
2000_Datadaconstrução:
2002_
Local:SãoPaulo,SP,Brasil
As referênciasvisuais são muito importantespara as nossascidadese,
atravésde intervenções
pontuais,os arquitetospodemcontribuirpara a
melhoria da paisagemurba'na. O Edifício ltaverá, emboraapresent
l
valoresprópriosbem definidos, faz parte de uma família de edifícios
projetadosna regiãoda AvenidaEngenheiro
Luis CarlosBerrini, em São
Paulo.A edificaçãode 17 pavimentos
foi projetadadeformaa dar grande
flexibilidadena suautilização,comrelaçãoa novosarranjose tecnologias
.

1

1
FlávioKelner,
Aníbal
Sabrosa,
Rodrigo
SãoPauloSambaquy,
FranciSoares
e Guilherme
Sousa
Universidade
SantaÚrsula, RiodeJaneiro
, RJ, 1988
Universidade
SantaÚrsula,RiodeJaneiro,RJ,1988
Universidade
SantaÚrsula, RiodeJaneiro
, RJ, 1988
Faculdade
de Arquiteturae Urbanismo
da Universidade
Federal
do RiodeJaneiro
, RiodeJaneiro
, RJ, 1988
Faculdade
de Arquiteturae Urbanismo
da Universidade
Federal
do RiodeJaneiro,RiodeJaneiro,RJ, 1988

A construção
simbólica
da paisagem
- NovaIguaçu- Rio e aneiro_Data
doprojeto:200~,-_
Datada construção:
2001_Local:
NovaIguaçu,RJ,Brasil
Nossotrabalhotrata os resultadosda revitalizaçãourbanana Cidadede NovaIguaçu,Rio de Janeiro,Brasil, ondeapresentamos
o
projeto,já executado,
de umaárealivredenominada
"PassodosLaranjais".Essaintervenção
é partede um projetointitulado"Shopping
a CéuAberto".O "PassodosLaranjais"é destinadoà travessiade pedestrese situa-senumaáreaquesofreualteraçõesurbanísticas
em intervenções
viárias recentes
, denominada"Via Light". O objetivoprimeiro,transcendero tempo, imprimindona memóriados
habitantesrecordações
do passado
, especialmente
pelaênfasedadaaotratamentodo elementoarbóreo,representado
pelaLaranjeira.
A síntesedo projetopartede umasuperfícieplanade pavimentação
homogênea,
cortadapor uma linha reta que representaumtraço
de ligação, ladeadopor doisconjuntosde laranjeirasque nascemde um planoondulado
, umareferênciaaossulcosde terra gerados
pelapassagemdo arado.
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FlávioKelner,
Aníbal
Sabrosa,
FranciSoares,
Guilherme
Sousa
e Rodrigo
SãoPauloSambaquy
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Universidade
SantaÚrsula,RiodeJaneiro,RJ, 1988
Universidade
SantaÚrsula, RiodeJaneiro
, RJ, 1988
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
Federal
do RiodeJaneiro,RiodeJaneiro
, RJ, 1988
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
Federal
do RiodeJaneiro
, RiodeJaneiro
, RJ,1988
Universidade
SantaÚrsula, RiodeJaneiro,RJ, 1988
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RioCidade- RuaUruguai
- Tijuca- RiodeJaneiro_Data
doprojeto:2000_Local:
RiodeJaneiro,RJ,Brasil
O PROJETO
APRESENTADO
ESTÁINSERIDO
NOPROGRAMA
RIOCIDADE,
DEINICIATIVA
DAPREFEITURA.
COMCARACTERÍSTICAS
ÀR L
ENTENECESS
PRÓPRIAS,
VEMREVER
OSISTEMA
VIÁRIO
IMEDIATO
, INDODEENCONTRO
O eixo do canteiro central terá pavimentaçãodistinta, com ritmo
metálicodos postes
, vizinhosàs "palmeiras-fuso".
As calçadasserão~i
t.::~•;.-:.i
•~
generosas,
em panosde pedraportuguesabranca,vermelhae preta,
compadrõesdeescala.Nasesquinascomas vias comcursod'água, R.
""":•n
•'-"""-"'"...,

tl;
ri:1;:
=
ilff;;i~~~ti~
,

Maxwelle Av.Maracanã,sãopropostasesculturasmetálicas,referência,_r
silenciosaaosriosJoanae Maracanã.
A "PraçaLinear"é geradaa partir,.
da adoçãodo "códigode barras", resultandoem faixas de largura
variável em pedra portuguesa.As "PraçasTemáticas"serão outro
espaçode lazerporexcelência,
ondeo "tema"eleito,é umahomenagem
a arquitetos.LúcioCosta,o mestreprimeiro,a genialidadede Oscar
.,w
Niemeyer,
a paisagemrecriadana obrade BurleMarxe a inventividade
{ff;
•~~4 ·t ~!,llf'
pioneirade SérgioBernardes
.

RosaGrenaKliass_menção
honrosa
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda Universidade
deSãoPaulo
SãoPaulo
, SP,Brasil, 1985. GláuciaDias Pinheiro
e José LuizBrenna
'colabora
ção;SenziGodoi(luminotecnia)
;
EquipeTécnicada SECULT
(arquitetura
e restauro)

Tratamento
Paisagístico
dosEspaços
Abertos
do Projeto
FelizLusitânia
_Oatadoprojeto:
1998-2000
_
Datadaconstrução:
1998-2003
_Local:Belém,PA,Brasil
O ProjetoFelizLusitânia,implantado
pelaSecult- Secretaria
da CulturadoEstadodoPará- tevecomoescopo
a requaliicaçãodosespaços
urbanose a reciclagem
e restauração
dasedificações
significativas
dosetorurbanode grandevalorhistóricoda cidadede Belém
. O projeto
paisagístico
tevecomoescopo
osespaços
abertos,
compreendendo
: PátiosdeSantoAlexandre
- doispátiosinternosdoconjunto
da Igrejae da
CasaEpiscopal.
FortedoCastelo:
o fossoe a grandeáreaentreo fortee a praça,espaço
paisagístico
porexcelência
, limitadopelasmuralhas
do
fortee peloportaljuntoà praça,comasvisuaisdoconjunto
arquitetônico
e dorio.CasadasOnze
Janelas:
osterraços,
empatamares
, descendo
parao Passeio
BeiraRioque, desdea áreadoforte,levaà esplanada
e aoembarcadouro.
Esplanada:
completando
todoo conjunto,
a esplanada
,
espaçocontíguo
à praça,ganhopelademolição
dedoisgalpões
, promove
a ligaçãodesseconjunto
coma cidade.

JorgeKluwe
FaculdadedeArquitetura
e Urbanismo
BrazCubas
,
MogidasCruzes
, SP
, Brasil, 1980

Arquitetura
e design
deInteriores
deempresa
paraInternet
_
Datadoprojeto:
2000_Datadaconstrução:
2000_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
A empresaestáinstaladano pavimentosuperiorde umgalpãoindustrialanteriormente
ocupadopordepósitos.
Optou-sepelarecuperação
doespaçofísicodovelhogalpãoquefoi transformado
emescritóriopanorâmico
paraabrigara sededa empresa.Nareformado pavimento
de 800m1 surgiramelementosimportantesparao resultadofinal: a retiradada massade uma paredequeera feita de tijolos de barro
maciços;a retiradado antigoforro que resultounum pé direitode setemetrose as tesourasde madeiraexistentesficaramà mostra.
Oprédionãodispunhade infra estruturanecessária
paraas instalações
de , ·
e · , ·
··
dutose conduítesmetálicosaparentes
. As divisóriassãocompostas
por estruturade perfil metálicoe fechamentode vidrotransparente
nassalasdosdiretorese aramadonassalas de reunião.Oresultado
foi um ambienteinformal,diferentedasempresasconvencionais.

1
Wellington
Rennó
Kneip
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda UniversidadedeTaubat
é,
Taubaté
, SP,Brasil, 1987
IIJl&I-----' ....-

Edifício
Millennium
_Datadoprojeto:
1998_
Datadaconstrução:
1999/2002
_Local:
Resende,
RJ,Brasil
._
,
Edifíciode usomisto,localizadono centroeconômico-comerciae esen e - interiordo estad-Õ o Riode Janeiro- em umterreno e
980m1, com4.100m2 de áreaconstruída
. O programado projetofoi definidoem novepavimentos
, sendoo térreocomoito unidadesde
lojas, garagemno segundopavimento,áreade lazerno terceiropavimento,vinte apartamentos
tipo nosdemaispavimentose quatro
apartamentos
duplexnascoberturas
. Oprojeto,desenvolvido
em 1998,tevecomotemaa viradado séculoe a chegadado novomilênio,
um privilégiotemporalquenossageraçãoteve. Daío nomeMILLENNIUM
, brindandoo novotempo. Ascoresfortese as formasadotadas
no projeto,comângulosagudos
, planosinclinadose algumascurvasestratégicastêm a intençãodecausaruma"estranheza"
positiva,
comoqueumarebeldiaquantoao cenáriourbanolocal.
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Márcio Kogan
Faculdade
deArquitetura
da Universidade
Mackenzie
,
SãoPaulo
, SP
, 1976.
BrunoGomes
, DianaRadomysler
, RenataFurlanetto
e SamantaCafardo(colaboração;
Oswaldo
Pessano
(3D);
PaulaMoraes,
Suzana
Glogowski
(equipe);RaquelKogan,AndreaMunhoz
e LucianoFunari(concepção
artística)

Memorial 11 de Setembro_Data doprojeto: 2003_Local:Statenlsland,NY,Estados
Unidos
Brasília, VôoJJ3709.Chovetorrencialmente.
Estouaguardando
dentrodo aviãoo fim da chuva.Olhopelajanela,nãodá paraver nada.
Tentoaproveitareste momentoparaescrevero textodo concursodo memorial.Comode costume,eu escrevoum pequenocontopara
explicaro projetoarquitetônico.Dessavezestouem pânico,nãoconsigopensarem nada,talvezsejaumsinal da idade.Meesforçoum
poucomaise absolutamente
nada.Pensonovolumerevestidodeaçopolidorefletindotodoo entorno,noselevadores
quedeformalúdica
montame desmontama arquitetura,nojardim de florescampestrescomum poucode neblina,nosblocosligeiramentetransparentes
dotérreoqueprotegema estruturae as instalações.Nenhumaidéia mevemà cabeça.Tentoimaginara emoçãodas pessoasquando,
ao abrir da portado elevador
, se defrontandocomum grandecorredorescurocercadopor projeções
eletrônicas.Letrasse movimentam
por sensoressubindoe descendo
, montandoe desmontando
os 267 nomes.Tudorefletidono esoelhod'á1rnasob a oassarela
. O som
deveria ser o som da cidade naqueletrágico
momento
. Lembro também das pessoas
chegandono fim do corredore saindo pelo
elevadorcomumvidrovoltadoparaaquelelugar.
Pensonum sonhomas não dá. Chegoem São
Paulo. O trânsito desta caótica cidade está
estranhamente
bom. Denoitevouassistiro filme
a Arca Russa. Pensomais uma vez no que
escrever,e nada.Estou.desesperado
, tenhoque
terminá-loaté amanhã. O filme começa:"Abro
os olhose não vejo nada. / Seráque estou no
lugarerrado?/Tudoemvoltaé mar. / Precisamos
continuar,precisamos
continuar
, a viversempre."

L

MárcioKogan
Faculdade
deArquiteturada Universidade
Mackenzie
,
SãoPaulo, SP, 1976
BrunoGomes
, DianaRadomysler
, RenataFurlanettoe
SamantaCafardo(colaboração)
; OswaldoPessano
(3D);
PaulaMoraes
, SuzanaGlogowski
(equipe)
; BrunoGomes,
DiogoEsperante
e GabrielKogan(vídeo)

LosAngeles
CivicParK_Data
doprojeto:2002_Loca: os ngees, , sta os ni os_
LosAngeles,
28 de marçode2007,67ºF,umidade
relativadoar: 34%
Comotoda manhãa Sra. Mildredanda lentamentepela SpringStreetem direçãoao pequenomercado.Cansadapelos87 anos,toma
5 mg de Coumadinumavezpordia, 20 mg de lnderalduasvezesao dia e 400mg deTrental3 vezesao dia. Hojeela chegouà conclusão
de queestátotalmentelouca.Parada,olhandoparaumapista deskatee umaparededeescalardoCivicPark, tinha a impressãodeque
ontema praçaestavade umaformatotalmentediferente,comquadrasde basquete
, e, pensandobem,na semanapassadahaviauma
tela de cinema,nemos bancosestavamno mesmolugar.Seriamalucinaçõesdo remédio?
Voltaa se arrastarpelarua pensandonofim
da vida. Nesteinstantenãoconsigodeixarde pensarnofilme "AsHoras",quandoumapalavraqueVirginaWolfcolocaránoseuromance
"Mrs.Dalloway"influenciaráumapessoa77 anosdepois.Esteincrívelpoderpresentetambémna arquiteturaé assustador.
Hácincoanos,
comquatroarquitetosdo meuescritóriodecidíamospeloprojetoda praçamutante, umasimplese convencional
praçacomseuentorno
arborizadoe piso de pedra,que podese transformarassumindooutrasidentidadesconformea vontadede seususuários
. Atravésde
elevadoreshidráulicosque movimentamtorres, caixas, blocos,pisos,e painéis,surgemnovasformasde uso desteespaçopúblico.
Algumasvezestudo volta a se fechar,camufladopor um deckde madeira
, a praçavolta a ser uma "praça".A velhinha,queentra no
mercado,estásã, talvezmaissã do queos arquitetose comprasomenteum pacotede batatasPringles
, afinal ela já tem o quecomprar
amanhã:um vidrode ketchup.

MarthaKohen
e Ruben
Otero_1°
prêmio
University
of Cambridge
, Cambridge
, Inglaterra
, 1971
Faculdade
deArquitetura
da Universidad
deMontevideo
, Montevidéu,
Uruguai
, 1983
PabloFrontini
, DiegoLópezdeHaro
, RafaelDodera,Mario
Sagradini(associados)
;
GabrielaSalvatella
, AndrésGómez
, FabioAyerra,
Guillermo
Probst(equipe)

MemorialaosDetidosDesaparecidos
_Datadoprojeto:1998_
Datada construção:
2001_Local:ParqueVazFerreira,Montevidéu,
Uruguai
A realização
do memorialimplicaem maisum passona procurade mecanismos
de reparação
às vítimasde umadasmaioresviolações
dos
direitoshumanos.
Trata-se
, então, decontribuirparaumprocesso
deconstrução
da memóriacoletivadeumanação.Atravésdessareparação
simbólicaprocura-se
tambémdeixaro testemunho
deumperíododenossahistóriae, assim, colaborar
, emalgumamedida
, paraa prevenção
de futurasviolações.Na históriarecenteda humanidade
são numerosos
os exemplos
de avassalamento
dosdireitosdas pessoas.
Assim,
numerosos
são os símbolosque os diversospovosconstruíramem memóriadessesacontecimentos.
Nesseprocesso
de reflexãocoletiva,
inserta-seestememorialaoscidadãosdetidosdesaparecidos
noUruguai.Hoje,quandonopaísprocura-se
, portodosossetoresdasociedade,
da verdadedo queocorreuaoscidad'ãos
detidosdesaparecidos
, o projetodo memorialcolabora
0 caminhoda paz,atravésdoesclarecimento
transcendendo
as atuais circunstâncias
, deixandoum testemunhopara as futuras gerações.Não se trata de substituiroutrasformas
particularesnecessárias
de reparação
da verdadeindividuale concretade cadaum do~~i ~ llili·
s de
·fila d.eseena
reflexãodoqueaconteceu,
e aindaacontece
. Nãoatravésdaconfrontação
oudodiscurso
violento
, masdotestemunho
silenciosoe profundodosímbolo.Éaspiraçãodetodosqu
participamosdesteprojeto
, incluindoos diversossetoressaciais, reiigiosose paiíticos,
contribuirpara buscarcaminhosde verdadeque permitamo reencontro
de todosos
uruguaiosentresi e coma sua história.Paraque essanecessidade
de "selara paz"
reforce
, nosfeitos, a vontadedonuncamais.Comissão
pró-memorial
emhomenagem
aos
detidosdesaparecidos

/

1
JorgeKõnigsberger
e Gianfranco
Vannucchi
Faculdade
deArquiteturae Urbani
smoda Univer
sidade PresbiterianaMackenzie,
SãoPaulo
, SP,Brasil, 1971
Faculd
adedeArquitetura
e Urbanismoda Univer
sidade deSãoPaulo,
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1975
BrunoSouzaDias, HuangKuoChe,SandraDellarole
e Liliane Caparelli(colaboração)

Campus
daUNIFEC
- SantoAndré
_Datadoprojeto:
2002_
Local:
SantoAndré,
SP,Brasil
O novocampusuniversitário
, implantadoemáreapertencente
anteriormente
à
Fábricade PneusPirelli em SantoAndré, SP, deveráser a "âncora"da nova
"CidadePirelli", nos moldesdo complexo"Bicocca"/ Milão de autoria do
arquitetoVittorioGregotti
, da mesmaempresana Itália. Oconjuntoé composto
porumextensoblocosobrepilotisqueabrigasalasdeaula
e laboratórios
, e pavimentotérreopara convivênciae serviços.Somam-sea este blocoos edifíciospara administração
, auditórios
,
restaurante
, bibliotecae doissubsolosparaestacionamento
, laboratórios
especiais
, equipamentos
e serviços.A possibilidade
deconstruir
osconjuntosemdiversasetapase a rápidaevolução
dosequipamentos
acessórios
conduziuo projetoa desvincular
o grandee flexívelbloco
desalasdeauladosdemaisedifíciosde usosespecíficos
, vinculando-os
atravésde sistemade rampase passarelas
quese desenvolvem
sobre"vale"ajardinadocontíguoà áreadeconvivência
.
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JorgeKõnigsberger
e Gianfranco
Vannucchi
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1971
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1975
BrunoSouzaDias, HuangKuoChe,SandraDellarole
e LilianeCaparelli(colaboração)

Edifício
Stadium_Data
doprojeto:
1999_Datadaconstrução:
2002_
Local:Barueri,
SP,Brasil
Situadona maisimportantevia deacessodeAlphaville,SP,emfrenteao maiorcentro
comerciallocal,o terrenoteria que ser ocupadoportrês edifíciosde usosdistintos
(hotel, flats e escritórios)
, além de lojas, restaurantes
, centro de convenções
e
demaisequipamentos.
Procurando
não"lotear"o grandeterrenoemfraçõesmenores,
decidiu-setransformaros volumesdos três edifíciosem um bloco único que se
desenvolve
ao redorda grandepraçacentral.O "abraço"do edifíciona praçaé um
temarecorrente
na arquiteturae permitequea mesma(praça)organizeos acessose
osfluxosde pedestres
e autos,ao mesmotempoem quese abreemespaçopúblico
privado,criandoumaextensãovirtual docentrocomercialdefronte
. Ostrês edifícios,
afastadosentre si por longasfendas verticais, estão implantadosparalelosàs
divisas laterais do fundo e radiais, em relaçãoà divisa da frente. Os corpos
monolíticossão interrompidos
alternadamente
, antesde chegarao topo do edifício,
liberandoas curvasinternasqueafloramacimadeles.

, .

Samuel
Kruchin_menção
honrosa
Faculdade
deArquitetura
da Univer
sidadeFederal
doRioGrande
doSul
PortoAlegre
, RS, Brasil, 1980
'
CristianeSouzaGonçalves
e FláviaMayumiMatsuoka
(maquete
eletrônica)

JoãoCabral.UmMemorial
à PoesiaBrasileira_
Arquitetura
e Palavra:Umapergunta
pelagênesedopoético_
Datadoprojeto:2000_Local:Recife,PE,Brasil
RepetidasvezesCabral dissera que sua maior influênciateria sido e or us1er
. 1nst1gante
e provocativaa 1dé1ae que a go
, nuclear.Onde
aparentemente
tão distanteda palavra,tão silenciosofrenteà poesia,pudesseexercersobreela umafunçãoestruturante
estariaessenúcleo?Dequemodohabitariaa arquiteturao interiordo poema
, convertidaemarcabouçoda palavra, emestruturadesua
sintaxe?E se isto fossepossível,colocar-se-ia,agora, a questãoinversa: comoretirardo poemasuaexpressividade
e seussignificados
e reconvertê-los
em espaço?Ouseja, se Cabraltrouxeparao poemaa razãoarquitetônicado moderno
, comotraduzi-loespacialmente7
Poderiaa arquiteturamergulharno poemae constituí-loem gênesede umanovaforma,atravésda qual pudesse
, nãoapenaso poema
,
mas a poesia, (re)conhecer-se?
Noprojeto-poema
o exilar-seda poesiae reconverter-se
ao espaçoé um caminhopossívelque nãose
faz, no entanto, impunemente
, trazendoconsigo uma impregnaçãode sentidosanteriormenteinexistentesque se revelam
, ali,
condensados
e redesenhados
em umaoutra corporeidade.

Samuel
Kruchin
Faculdade
deArquitetura
da Universidade
Federal
doRioGrande
doSUi,
PortoAlegre,RS,Brasil,1980
Baldomero
Navarro
, CristianeSouzaGon
çalves, FláviaMayumiMatsuoka
,
LucianaBertolini
, MarceloCachione
(colabora
ção)

Unicsul
- Campus
AnáliaFranco
- Edifício-Sede_Data
doprojeto:
2000_
Datadaconstrução:
2001_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
Oprojetobuscaconstruiro diálogoentreasedificações
existentes
, degrandesignificadohistórico-arquitetônico
, e osnovosespaços
propostos
,
bemcomoentreas áreasabertas- parquespúblicos- e as massasedificadas.Valorizaa implantação
original, marcacentralda identidade
do bairro,e incorporaum vastoprogramade uso:auditórioe biblioteca
, laboratórios,
salasde aula, áreasadministrativas
e deconvivência.
iblio.
~
.....
~~• ..::------Maisquelugardeintegraçãodoco_njunto,o pátiocentralimpõe-se
comolugarsimból~~do
Conhe
_cimento·
; ._:~ ~ ~
~ ~..--~
impregnando
todos os espaçoscircundados
. A presençanatural da luz e do p1scjít
desenhado
em mosaicoretraduzem
a idéiadoespaçopúblico,daspraçastradicionais
:...
.... _ -e
da cidade, do lugardeencontro.Oitopórticosde aço, envolvidos
porumapelículade_
vidro, abarcama totalidadedo espaço
. A elesprocuramos
dar um sentidode ritmo~
movimento
, rompendo
a ortogonalidade
usualdotratamentodasestruturasmetálicas.
Duas garras emergemdefinindoa bibliotecasuspensasobreo espaçooriginal,
acentuando
o contrasteentrea solidezdoaçoe a transparência
dovidro, entrea forma
rígidaoriginale as curvaslivresdaestrutura,e gerandoumapercepção
simultânead
sua integridadefísicaoriginale dosnovossentidosa eleagregados
.

,g~então

1
DanielLafer
_mençãohonrosa
FaculdadedeArquitetura e Urbanismo da Universidade de SãoPaulo, SãoPaulo, SP, Brasil, 1958

Linhade Luminárias
Contemporâneas
_
Datadoprojeto:peçasdesenvolvidas
a partirdoano2000
As peças a seremexpostas fazemparte da linha de lumináriascontemporâneas
criada
peloarquitetoDanielLafer, cujodesignbaseia-se
, fundamentalmente
, na composi
ção de
volumes gerados a partir das figuras planas geométricaseuclidianas.Os resultados
destas composi
çõesvolumétrica
s são"esculturas" luminosas, valorizadaspor ranhuras
,
sobreposições
, reentrânciase saliênciasque enfatizamcheios e vazios, obtendo-se
efeitosde luze sombracomótimatranslucidezdosenvoltóriosleitosos.Osdifusores
, de
formasdiversas
, sãode acrílicofoscoou multitherm, filme leitosode poliésterrevestido
de lã devidro, auto-extinguível
e resistentea altastemperaturas
. Devidoao revestimento
de lã de vidro (isolamentotérmicoideal), o materialnãocraquelae nãoé afetadopela
temperatura
, nãohavendoenvelhecimento
ou manchastípicas. Parapermitira circulação
do ar e evasão do calor, foramprevistasaberturasadequadasconformecadamodelo.

MicheleLage,RenataLobato
e PauloPontes
CorreiaNeves
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Escolade Arquiteturada Unive
rsidadeFederal
deMinas Gerai
s, Belo Horizonte
, MG, 1985
Escolade Arquitetura
da Universidade
Federal
deMinasGerais
, BeloHorizonte
, MG, 1985
Escolade Arquitetur
a da Univer
sidadeFedera
l deMinas Gerai
s, BeloHorizonte
, MG, 1982
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Comercial
WRV
_ Datadoprojeto:2000_Datada construção:
nãoconstruído_Local:
BeloHorizonte,
MG,Brasil
O caráterde uma cidadeé compostopor uma redede múltiplase complexasrelaçõessimbólicas
, de frágil equilíbrioe fortes raízes,
entre o homeme o ambienteno qual ele vive. Nestaredeestão o passado
, o presente
, o futuro, o urbano, o cidadão, o lúdico, o
tradicional, o moderno
, o integrado.Estasidéiasformaramo conceitoprincipaldesteprojeto.Integrara memóriaao moderno
, o cidadão
ao seu patrimônio
, o Bairro Florestaà metrópoleque hoje é Belo Horizonte.A construçãooriginal ocupouintegralmenteo terreno
disponível
, e seusrealizadoresnãose preocuparam
em prevero impactoque um edifíciode tal proporçãoteria tanto sobreo desenho
originaldo bairrocomotambémemsuavida, seushábitose suacultura.Jáesteprojetode ampliaçãoquernãosó revitalizara memória
,
a cultura e a tradição do Bairro Floresta
, comotambém proporum novo ponto de vista sobre as tipologias convencionaispara
supermercados.
Visaintegrarà novarealidadeurbanaa vida queseguiapacatanojogar conversafora nascalçadasarborizadas
, que
se animavapelaboemia,e escapavadosrigoresformaise moraisda família mineirada novaCapital.

Adriana
B.Levisky
e Alexandre
S.Loureiro
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1992
'
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1987
'
MárcioNoragoto
da Silva,WillianTadashiS.Miyaghui
, MichelleTokar
Dubus
, OmarM. Dalank
, GersonFerreirada Silva, AlfredoF.Faljana
,
EdwardSoares
Junior
, AdrianaMiyazaki
Takao
, PauloRogério
Ribeiro
,
RuyYassuoMatsumoto
(colaboração)

Monumento
Comemorativo
dos500AnosdoBrasil_
Projetovencedor
deConcurso
deProjetoBásico
deMonumento
Contemplativo
_Data o proJeto: _ oca: og1das ruzes, , Bras1
Monumento
contemplativo
, representativo
dos500anosdo Brasil,em rotatóriasituadaemMogidasCruzes.Premissas:
Baixo
Objetivos:
custo;facilidadeconstrutiva;curtoprazode obra;monumento
urbanoresistenteàs agressões
do meio. Conceito:
Movimento
... Conquista
...
Registroe Alteraçãodo Território/ Movimento
... O sentido,o ocidente,o oeste,o além-mar/ Conquista
... A transposição
do obstáculo/
Registroe AlteraçãodoTerritório
... Domarao sertão, as dobrasdo soloseestabelecem
e se modificamcomoumalocomotiva
quebuscaa
conquistado território.Alteraçõesprovenientes
dos ciclosexpansionistas
na presençados bandeirantes
, dosjesuítas, dosengenhos
de
açúcar,o ouro,o café,a borracha,o algodão,o calcário,o chá,a laranja,a soja, o cimento,o aço.Proposta:
Omonumento,
umadobradura
do solo,umacicatriz,umatrajetória,um movimento.

Adriana
B.Levisky
e Alexandre
S.Loureiro
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
,
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1992
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
,
SãoPaulo,SP,Brasil,1987
RodolfodeOliveiraAlves
, Gerson
FerreiradosSantos
; Thiagoda Silva(colaboração)
; RenataGomes
(assistente)

Condomínio
PortoParaty_Data
doprojeto:2001_Local:Parati,RJ,Brasil
Objetivo:Implantaçãoe projetode 12 unidadesresidenciais
emcondomínio
implantado.Premissas:
Doisconjuntosgeminados
comduas
tipologias,a partir de regulamentointernodo condomínio.
Facilidadeconstrutiva
. Curtoprazoe baixocustode obra. Conceito:
Parada
íntima para... habitantesdos mares... velejadores/ para... motardsdos mares... lancheiras/ Pontofocal... o horizonte/ Basede
implantação
... a instabilidade... a flutuação/ Seusespaços
... a "quase"embarcação/Suafunção... a âncora... ligaçãoentrea terra e
Comoembarcações
estacionadas
no porto,aguardando
a próximaviagem.Seteunidadescompactas
0 mar/ Seuelo... o cais. Proposta:
atendemas necessidades
dos navegadores
de longasdi=.w..i.~ e Cm
·ctad.J W
~e g,g_a__
d,J aJJdc
"-""'""'--......,"""',....,
·....
"""".,.._
____
embarcaçõespara passeiosmais curtos, representando
estadias mais longasem terra. A cota de implantação
,
necessariamente
mantenedorada vista para o mar em
todosos ambientesde estar e contemplação
de todas as
residências
; O programa
, distingue ambientesde estar,
comer e contemplaçãocom vista para o mar e os
dormitórios,espaçosfuncionais, reduzidos
, silenciosos
.
A circulaçãoprincipalàs unidadesé peatonalatravésde
extenso deck escalonado, como uma quais, com
patamaresindividuais para entrada em cada unidade
residenciale, sempre
, comvista parao mar.A circulação
secundáriaé do automóvel,com acesso posterioràs
residências
, acomodadasao perfil natural através de
passarelasde acesso
.

1
Joaquim
Caetano
deLimaFilho
Organização
Mogiana
deEduca
çãoe Cultura
, Mogi das Cruze
s, SP
, Brasil, 1982

ProjetoUrbanístico
paraa Cidade
deCampinas_
Datadoprojeto:
2002-2003
_Local:Campinas,
SP,Brasil
Doisleitosferroviáriosdesativados
e abandonados
cortama cidadede
Campinasde leste a oeste.Barreirasem forma de cicatriz urbana
ignoramo envolvente
traçadoreticuladodasruasunindobairros.A leste,
Projeto Urbanístico para a Cidade de Campinas
o centro históricodo império,bairros-jardins,condomínios
verticais
Transposição do Anhumas
e horizontais
, escolas
, comércio
, saneamentoe transporte. Bela
arquitetura
, praças
, jardins, parquese bosques
. A oeste
, velhasoficinas,matadouro
, asilosdecontágio,curtumes,
cerâmicas
, vilasoperárias
,
cortiços
, habitaçãopopular
, favelase invasões.
A leste, o cuidadocomas regrasurbanísticas
, bairrosconectados
emgeometria
homogênea.
A oeste
, vaziosheterogêneos
entrelotese glebassegmentadas.
Umacidadecomduasfacesurbanase urbanísticas
. Separadas
porferrovias
,
têm a possibilidade
deconvergência
emprojetode resgatea dívidaspassadas.
Duasgeografias
emumúnicoterritórioagorapodemse unir
pelosrestosdasantigasferrovias
. Omotivofísicodavelhasegregação
reúne
, emumnovoespaçodeumgoverno
socialista,trabalhoe capital.
Numaponta,velhasestações
, parques,universidades,
shoppings,
fazendas;na outra, o maioraeroporto
brasileiro
. Esteprojetoé conjunção
,
articulapassadoe futuro, ricose pobres
, tomao ulteriorcomoperspectiva
e a esperança
comorealidadesobrea terradesenhada
emriscos
de utopiasfactíveis
, umaidéiaquepodere-vivera diversidade
da velhapólis.
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Alexandre
EmilioLipai
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1971
AielloGiuseppe
AntonioNeto(colaborador)
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Edifício
paraEsporte
e Lazer_
Conjunto
Piscinas
Aquecidas
- ClubeAtlético
Ypiranga
- CAY
_
Datadoprojeto:
1996-2000
_Datadaconstrução:
1996-2001_
Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
Projetado
comoexpansão
complementar
da implantação
doClubeAtléticoYpiranga
,
SP,comtrêspavimentos,
mezanino
e subsolo,abrigaconjuntodepiscinasaquecidas
(semi-olímpica para adultos e duas infantis), quadra poliesportiva e·;;,r
;;·~ ~;;
estacionamentos.
A rampa, suspensana fachada, permite acessoexclusivo
.
de banhistasao pátiodas piscinas.Áreatotal construída:4.750,00 m2. Conceito
ambiental
físico_controle
integradode iluminação
_ ,.,.,_.
do partidoadotado:Conforto
e ventilaçãonatural para reduzir condensaçãode água; acústica interior.'
Conforto
psicológico:
fachadasprivilegiamvistaspanorâmicas
da cidade.Solde
invernopenetrao ambientedas piscinas.Manutenção
_detalhesde acessibilidade
·
e facilidades operacionais.Sistemaconstrutivo_superestrutura_concreto
armado
, lajespré-moldadas
, protendidas;
cobertura
emtreliçasde açogalvanizado
~-~
a fogo;telhasde aço pré-pintadas;
alvenariasem cerâmicaesmaltada;caixilhos:
alumínioanodizado
e vidroslaminados.

I
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Roberto
Loeb
(

Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1965
NicolaPugliese,
RodrigoM.Loeb
, MauroMagliozzi
, LuisCapote
, Francisco
Cassimiro
, CarlosEduardo
Machado
, MariaF. Nogueira
,
Construtora
CharlesCambur,
MétodoEngenharia
S.A. (colaboração)

...
...
4.
,, ,

Centrode CulturaJudaica
_Datadoprojeto
: 1990-2002_
Datada construção
: 1996-2003_Local:SãoPaulo
, SP, Brasil
Em SãoPaulo,o edifício-sededo Centrode CulturaJudaicaestáTnípiàntao na extremidadeda AvenidaDoutorArnaldo,no eixode
prolongamentoda AvenidaPaulista. Constituídopor duas torres cilíndricasde concretoe lajes planas,o conjuntoarquitetônicoé
arrematado,no sentidolongitudinalde suasfachadas,porsuperfíciesonduladasde concreto,configurandoum extensobrise-soleilde
vidro estrutural. Concreto, metal e vidro são os elementoscompositivosdo conjuntoarquitetônico,que privilegia espaçosinternos
dedicadosa exposições,
cursos,cinema,músicae teatro.

Roberto
Loeb
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1965
LuisSérgioSalcedo
Casas
, AdilsonYoshimato
, AndréaCastanheira
, CarlosEduardo
Machado
, CláudiaShirashi
, Eduardo
Henrique
ÁquilasRodrigues
, Estevan
Martins,Francisco
Cassimiro,
Jorgeda SilvaFerraz
, NicolaPugliese
, NinaFurukawa
, PauloGoyano
deFariaJr, Rodrigo
MindlinLoeb
, SandraMariaAlagaPini,
SílviaRibeirodosSantos
, Damiano
Aimara
, LuisAntônioGeraldes
, MariadoCarmoBoaventura
Resende
Motta,MariaLúciaPugliese
, FábioVillasBoas,Aida
Kotsubo(colaboração);
Marcondes
Leite(estagiário)

NovoEspa
ço NaturaIndústria
e Comérc
io deCosmét
icos_ Datadoprojeto: 1996-2001_
Datadaconstrução:
1997-2001_Local
: Cajamar
, SP,Brasi
l
Inauguradanoanode2001, a fábricada Naturatemáreaconstruída
de70.000,00m2 e estáimplantadaemCajamar
, noEstadodeSãoPaulo,
em terrenode cercade 750.000,00
m2. O partidoadotado
, comcaracterísticas
de um campusindustrial,privilegiaa ocupaçãohorizontal,
estabelecendo
diálogoe ritmoentreosespaçosconstruídos
e a paisagem
, quesedesdobra
empatamares
degrandesproporções
, aolongodo
valedoRioJuqueri.Oprogramaarquitetônico
integratodasas unidadesdeatividadesda empresa:
administração
, pesquisa
, desenvolvimento
,
fabricação
, treinamento
, atendimentoao consumidor,
áreasde estoquee distribuição
, restaurante
, clube, crechee serviçossociais.São
12 edifíciosinterdependentes
, proporcionando
aoscolaboradores
da Naturae seusvisitantesconstantecontatoentreos espaçosabertose
construídos.
Concreto
, vidroe estruturasmetálicassãooselementos
fundamentais
quecompõem
seusvolumesarquitetônicos
.

1
PauloCostaLopes
, Alexandre
Piacsek
e Luciana
dosReisS. Rosa
Faculdade
deBelasArtesdeSãoPaulo
, SãoPaulo, SP, Brasil, 1999
Faculdade
deArquiteturae Urbanismoda UniversidadedeSãoPaulo,
SãoPaulo, SP, Brasil, 1994
FundaçãoArmandoAlvaresPenteado
, SãoPaulo, SP, Brasil, 2002
JaimeArturoBahamón Mejia (consu
ltor); Meire Yamashit a,
Alessandro Dardin (estagiários)

Jardim
Celeste
5_Datadoprojeto
: 2002-2003_Local:SãoPauo, SP, ras1
Implantadaem umterrenode 20 x 50 m, reservamo
s umalargafaixa dejardim queacompanha
toda a extens
ão lateralda agênciacomo
formade inspiração paraa áreacriativa e relaxamento
e bemestar às demais. Entendemo
s que uma agência de publicidade, alémde
criativae dinâmica, devepassarseguran
ça e confiança aosseusclientes.Procuramos
traduzirestascaracterísticasatravésdo jogode
formas, de cheiose vazios,de luzese sombras.Naáreaoperacional
, usamosmateriaisleves, coresclarase umavolumetriarica e suave.
Já na área da recepção, reuniãoe diretoria usamosmateriais nobrese sóbrios, porémcom volumes mais rígidos e estáticos.
Umacaracterísticapresenteemtodoo projetofoi o usoda transparência
, proporcionando
umatotal integraçãocomo ambienteexterno.
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VascoMiguelLopes,
LuizFernando
Rocco,
e Fernando
Vidal
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FaculdadedeArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
,
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1984
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
PresbiterianaMackenzie
,
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1980
Faculdade
deBelas Artes,SãoPaulo
, SP,Brasil, 1997
MelissaCorbett
, MarcelaEmiKishiBattistinie Gabriela
Jeszensky
Pitta(colabora
ção)
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Residência
Morumbi
_Datadoprojeto
: 1998_Datadaconstrução:
2001_
Local:SãoPaulo
, SP,Brasil
Residênciaem um terreno em declive acentuadoque se desenvolvee
meios-níveis
ao longodo terreno.O caráterverticalpermiteum zoneamento
n
qual a parte de serviçose a garagemficam junto ao acessoda rua. O
dormitóriossão voltadospara um pátio superiore as salas e área de lazer
acompanham
a declividade
doterreno
, terminando
na piscinacomfundoinfinito
junto às copasdas árvores
. A linguagemde volumetriaretae o jogode planos
verticaise horizontaisvão definiros panosde vidro que integramo interiorà
paisagemurbana.Osmateriaisaplicadosreforçama linguagematravésdo piso autonivelante
branco
, dousode pastilhase, nasparedes
, da massatexturizada
.

VascoMiguelLopes,
LuizFernando
Rocco
e Fernando
Vidal
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP
, Brasil,1984
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie,
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1980
Faculdade
deBelasArtes,SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1997
MelissaCorbett
, MarcelaEmiKishiBattistinie Gabriela
Jeszensky
Pitta(colaboração)

Residência
deVeraneio_Data
doprojeto:
1998_
Datadaconstrução:
2001_Local:
Guarujá,
SP,Brasil
,.
Residênciade praiaem umterrenoplanode esquinae forma o qua ra o. casapar e e um pa 101nernoqueven I a e I um1nao o
o seuinterior,comespaçosamplosquese desenvolvem
ao seuredor.A sala, compé-direitoduplo, é ligadaaoterraçoporumaparede
de vidro e um brise externoprotegee sombreiatodo o conjunto.A áreasocial, comvarandae churrasqueira,sala de jantar, home
theatere terraçosocialestãointerligadoscoma piscinae o jardim. Osdormitórios
, na partesuperior,ocupamduasalas, coma sala
íntima em um vérticee a escada,no outro. A coberturade laje é totalmenteaproveitadacoma áreade sauna, descanso
, jardins e
vista para o mar.Osvolumesbrancosde massatexturizadase destacamem meioao verdeda vegetação.Oscaixilhose brisesde
alumíniobrancocompõemas volumetriasdensas, contrastandoe emprestando
levezae ritmo à composição.

Pasquale
Lovero
InstitutoUniversitário
deArquitetura
deVeneza
, Itália, 1969

PoloescolaremCapiago
lntimiano_Data
doprojeto:2002_
Local:Capiago
lntimiano
(Como),
Itália
Esteprojetoconcorrepara a formaçãode um "poloescolar"na cidadezinhamontanhosa
de Capiagolntimiano(Como)
, Itália. Oterreno
foi trabalhadopor aplicaçãodupla de um modelolinear descontínuo
, visandoa consolidação
no tecido urbanobemcomotratandode
assegurarligaçãodiretacomas edificaçõesexistentes.Assim, o eixonorte-sulapresenta-se
comoumaespéciede "vestíbulourbano"do
póloescolarcompraçaparapedestres,
vale, pradoinclinadoe a escolaprimária.Oeixoleste-oeste
comportao estacionamento,
os prédios
geminadosda bibliotecacívica,o auditório,a conexãodiretaà escolasecundár
ia, o ginásioe a quadrade esportes
. Oedifícioda escola
de modoa privilegiarcaracterísticas
denotativas
. Nesta conexão,
cada
secundáriatem a formade "T".A impressãogeralfoi determinada
parte do edifíciofoi caracterizadanão somentepor articulaçõesvolumétricas
, mas tambématravésde tratamentosdiferenciadosalvenariacomgessoe concretoarmado- conformea estruJfil
_a..,As aberturassãoconstituídasporjanela~ú~icasou ~11ar3mbinªçãode
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GRANDES T0RRES

HOT EL

FLAT

1
JairoMorisLudner,
LélioMachado
Reinere VascodeMello

VISTA R. GAL COUTO MAG ALHÃES

SUB SOLOS/VE

CULOS/CA RGA .OES CARGA

SHO PPING DE ELETRO -ELETRÔNICOS

PRA ÇAS SUSPE NSAS

Faculdade
deArquitetura
e Urbanismoda UniversidadePresbiteriana
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP, Brasil, 1965/ Faculdade
deArquitetura
e Urban
ismoda
UniversidadePresbiteriana
Mackenzie
, SãoPaulo, SP
, Brasil, 1968/ FaculdadedeArquiteturae Urbanismoda Univer
sidade PresbiterianaMackenzie, SãoPaulo,
SP, Brasil, 1964/ Professores
doUnicentro_Belas Artes: Cássio
Aidare MarcusCarrasco
(estagiários)
, LuizAntônio
Pompéia
(planejamento
imobiliário)

ProjetoReluz
_Datadoprojeto:
2000_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
O ProjetoReluzfoi elaboradoatravésde convênioentre o cursode Arquiteturado CentroUniversitárioBelasArtes de São Pauloe
o Procentro/Secretaria
deHabitação
e Desenvolvimento
Urbano
daPrefeitura
deSãoPaulo
. Esteprojetovisaa reurbanização
deumsetordoanel
quecircundao centrode SãoPauloe queestá, em seuconjunto
, deteriorado
e comperdade suaantigamultifuncionalidade.
Destaforma,
o ProjetoReluzprocurase inserirna revitalização
da regiãocentral, buscandoreintroduzirmoradiasparadiversossegmentos
sociaise,
simultaneamente,
fazeras correções
e ampliações necessárias
às atividadesde pólocomercialda áreade informáticae eletroeletrônicos
(cluster)e, paralelamente
, complementar
o eixocultural- já emconsolidação
nolocal- comatividadesde lazer
, ensinoe culturavoltadasà
população
quetrabalhae habitatodoestesetorcentral.Devido
à falta desubstância
daquasetotalidadedosimóveisnaáreados11quarteirões
e aoprograma
proposto
, a soluçãoadotadafoi derenovação
globalda área, preservando
, entretanto
, o sistemaviário, o perímetro
dasquadras
e osimóveiscomsubstância.
Assim,o complexo
projetado
seconstitui
, notérreoe mezanino
decadaquadra
, emumshopping
emcontinuidade
aocentrocomercial
da Santalfigênia. Estasquadrasficamunidas,ao níveldo mezanino
, porpassarelas
, interligando-as
e cortando-as
soba
formadecruz, tendocomoeixoumapraçacentrallocalizada
notérreocomiluminação
zenital, cujosistemade pedestres
corresponde
ao das
passarelas
, masao níveldasruas. O mallresultantepermiteseuacessotantoao longodasruas- a ruatradicional-, comopeloseuinterior
"pedestrianizado"
- o shopping.Umnívelacimadesteconjunto
, a quadraé recuperada
, comoumtodo, atravésde umaplataformaparauso
habitacional
, com as edificaçõesna sua periferiae o seu interior livre para atividadescomunitáriase de lazer dos moradores
.
Complementarmente
, trêsquarteirões
fronteiriços
aoeixocultural,aíjá implantado
, serãodestinados
a torresdeescritórios
, flats e hotel,e ainda
a umcomplexo
tipoSesc-Senac
paraatividades
delazere ensinovoltadasàsespecialidades
comerciais
detodaa região
. A reurbanização
, como
umtodo, tornar-se-ia
viávelatravésde umaoperação
urbanaemparceriacomo poderpúblico
, comunidades
locaise empresariado.
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CleberBonetti
Machado
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
BrazCubas
, Mogi dasCruzes
, SP
, Brasil, 1974
AntoniodasNevesGameiro
(consultorpatrimônio
histórico)
NatérciaEduardo
Cortes
, MarcosPadovani
, Yasuko
Mineoka
(colaboração)
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ProjetoparaNovoEdifíc
io daFundaç
ão Escola
deSociologiae PolíticadeSão Paulo- FESPSP_
Datadoprojeto:
2003_Local
: São Paulo, SP,Bras
il
Como objetivode permanecer
na áreacentralda cidadee de preservar
a memóriade suahistória, tomou-secomopremissaa restauração
e mudançade usodo palaceteexistentee integrá-loa umnovoedifícioqueabrigaráoscursosoraoferecidos
pelaFESP-SP.
Onovoedifício,
comseteandaresemformade "L", envolverá
o palacetepormeiode umacortinametálicaemdiagonal
, queproporcionará
a sensação
de
transparência
e luminosidade,
alémde garantiraoedifícioeficiênciaenergética
promovida
pelaventilaçãoe iluminaçãonaturais.A malha
metálicaavançarásobrea coberturado palacetee seráo elementointegradordoconjunto
, ressaltando
a riquezadedetalhesdo palacetee
transmitindoaoespaçourbanotodaa movimentação
do interi

NinoRoberto
Schleder
Machado
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Federal
doRioGrande
doSul, PortoAlegre
, RS, Brasil,1968

CentroAdministrativo
da Universidade
de PassoFundo
_Datadoprojeto:2000_
Datada construção:
2002_
Local:PassoFundo,RS,Brasil
O programabaseadoem informaçõesobtidasjunto a to a a comun,a e un1vers1
aria 01a genese e um e , 1c10
on e a ex, , , a e
e a integraçãodos ambientespermitem sua adequaçãoaos avançosorganizativos
, acadêmicoe científico-tecnológicos
que
caracterizamuma universidade
. Contemplaa integraçãoentre ambientee comportamento
contribuindopara uma instituiçãomais
democráticae feliz. Comacessibilidadeuniversal,atendeao intensofluxo de público;tem alto desempenho
ambiental,ventilação
natural atravésde esquadriasadequad3s,sistemasde instalaçõesaparentesflexíveise seguros,postosde trabalhoracionalmente
iluminados, cabeamentoestruturadoconjugandodados, telefonia digital, áudio e imagem,central de segurançainformatizadae
divisóriasadaptadasà ocupaçãodosespaços.A edificação,com6.260 m1 e comalta tecnologiaagregada
, é o cenáriode atividades
que buscama atenuaçãodosconflitose contradições
sócio-econômicas
da região.

NinoRoberto
Schleder
Machado
FaculdadedeArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Federal
doRio Grande
doSul, PortoAlegre
, RS, Brasil, 1968

PortaldasLinguagens
_Datadoprojeto:2003_Local:PassoFundo,
RS,Brasil
O Portaldas Linguagensseráo primeiroComplexo
ArquitetônicoEducacional
, Científico,Artístico,Culturale Tecnológico
da América
Latina. Oconjuntoarquitetônico
, queseráconstruídonoCampusIda Universidade
dePassoFundo
, vislumbraa produçãodasmúltiplas
manifestações
educacionaise culturais, em diferentescélulasquecomporão
o complexocom25.253,00 m1. SerácompostoporSaguão
,
PraçadeAlimentação
, Centrode Lazere CulturaPopular
, CentroVirtualInterdisciplinarde Leiturae Produção
emMúltiplasLinguagens
,
Teatro,GrandeCirco, Núcleosde Educação
a Distância,ArtísticoCulturale deInteraçãoCientífica,alémda TorredasComunicações
com
mirantesituadoa 70 m de altura. Emestruturamista, o pontofocal do conjuntoserá a imensacoberturado grandecirco em lona
tensionada suspensa por grandes arcos metálicosexternose
complementada
pelascoberturassimilaresdo saguãode acessoe
dos núcleosculturais. Implantado
, fixará a condiçãode Passo
Fundocomometrópolecultural.

1
BetoMadureira
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da PontifíciaUniver
sidade
Católica deCampinas, Campina
s, SP
, 1984

Liquid
Lounge_Data
doprojeto:
2002_
Datadaconstrução:
2002-2003
_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
Odesafiodecriaralgonovoparaumambientedebarda noiteem ao au o oi o pontodepartidaparaa propostadoLiquidLounge.
A idéia
foi proporcionar
umasensação
completamente
contráriaao urbanododia a dia. Umgrandemurode novemetrosde alturacomumaselva
pendurada,
umacoberturaplana(monolítica)
apoiadaporoitograndestroncosde "Aquariquara"
, e umespaçointernocomdiversosníveis
em mezaninos
, fechadopor vidroem todo o entorno,...dandouma sensaçãode aquáriona selva. Na paredeopostaao muroda selva
idealizamos
umacachoeirade novemetrosde alturaquedescesobreumaparedebrancacomcristaisiluminadosporfibrasópticas.Com
estareceita,criamosumespaçoque,dequalquerpontodeobservação
, tem-sea sensação
deestarna selva.Emprimeiroplano, ostroncos
dasárvores
... aofundo, a selva.
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BetoMadureira
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da PontifíciaUniversidade
CatólicadeCampinas
, Campina
s, SP
, 1984

Residência
noCondomínio
ParquedosPríncipes
_
Datadoprojeto:
2002_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
Umterrenoemacliveemfrentea umaenormeáreaverde(50.000m2 ) emdecliveproporcionava
umhorizonte
deobservação
do "cityline"de
SãoPauloa maisoumenos7 kmdedistância.Foiestasituaçãoquedefiniuo partidodoprojetoe a implantação
dacasanolote, fazendocom
que,de qualquerpontode observação
, se desfrutedestehorizonte
tão belo,confortável
e raro hojeem dia paraquemvive na metrópole.
aram •ovoestllo dev·
el opa· fill.O Ll!l.J~
-----------.
A sinergiae a inter-relação
dosespaços
(Estar,ChurrasqueL
(a, Cozin
ru e ·S,c° aJ d.eternLa..
"estaremcasa"e "lazer"co-existem
todosos dias.

JoséMagalhães
Júnior
e JoséFrancisco
XavierMagalhães
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
SãoPaulo,SP,Brasil, 1963
'
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1988
'

Portasde Entradade SãoSebastião
_Datadoprojeto:2002_
Local:SãoSebastião,
SP,Brasil
CentroInformativoe de Serviços:Para cada porta de entrada da
cidade,seráconstruídoum pontode encontroespacialmente
generoso
,
com edificações destinadas a informações1urísticas, lojas de
artesanatoe praça de alimentação.A propostacontemplatambém
projetopaisagísticoquedisciplineanúncios,sinalizaçãoinformativae
de orientação.Propõe-se
diminuiros conflitosviáriosnoscorredores
de circulação,garantindosegurançaaosbairroslindeiros,através
de acessosque constituirãopraçasvalorizadascom obras de arte. A idéia é dar as boas-vindasa quemchegaa SãoSebastião,
enfatizandoque, em seu território, encontram-seas mais belas praias do litoral nortee importantevegetaçãoda Mata Atlântica.
Alegorias:
Propõe
-se tambémque,nostrechosdas entradasNortee Sul, entreos pórticoslocalizadosnasdivisasdo municípioaté os
CentrosInformativos,sejam guarnecidos,lateralmenteà RodoviaSP-55,com esculturasmetálicasexecutadasem chapasde aço
"casar-cor"
, recortadasem forma de palmas.Serão"alegoriasque saúdamos visitantes".Peçasque lembramos jerivás e outras
palmeirasde nossaMataAtlântica.

Paulus
Magnus
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo,
SãoPaulo,SP
, 1984

Estande
Mitsubishi_Data
doprojeto:2002_Datadaconstrução:
2002_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
Esteestandede 1200m2 foi desenhado
para representar
a marca
Mitsubishi no Salão do Automóvelde 2002. Grandespainéis/
lâminasde vidroduplotatuadasnascemde umaplataforma/stand
_
vermelhabrilhantede 1.320m2. Entreestasgrandeslâminaso piso
111111
da plataformasobee caminhapelatransparênciaaté atingir um
==~ll'ii
__
!grandepainel eletrônico,de 40 m2. O stand é um "site", feito de
imagem e texto numa referênciavirtual/ real. A arquitetura
trabalhaos elementossensitivos
, contraste,brilho,transparência,
holografia,vetorestridimensionais,um mundotecnológicopoético,
um espaçoquese apropriadocaráterda marcaparaespelhá-la.

:••liiill--------••-----------'1'!!

1
Paulus
Magnus
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo,SP,1984

CasaChácara
Flora_Data
doprojeto:
2002_Datadaconstrução:
2002_
Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
Estacasafoi desenhada
paraumcasalcomfilhose netosmuitoapegados
a eles.
1
, porqueera u
O terrenode 3000m em declivetem um bosquemaravilhoso
terrenoaindaintacto.Umvolumeretangulardepedraconcentra
todasasfunçõe
domésticas
e estápousado
no pontomaisíngreme,se relacionando
emtodasa
alturascomo entorno.Sutil nestapaisagem,
a arquiteturasóé sentidaatravé
dobelvedere
varandaestarondesóa paisagem
existe.Nointerior
, pisoe tetosã
dois planosidênticose espelhados.
A circulaçãointernase faz por um eix
contínuo:numagrandeparedearmárionesteeixoestãoalinhadosquartos,sal
detv, saladejantar,pátioe serviços.Opisointernoé aquecido
comserpentina
elétricas.A temperatura
internaé regulável.Disseo casalqueestáfeliz ali.
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DanteDellaManna
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
, SãoPaulo,SP,Brasil, 1978

Renovação
da HedgingGriffoAssetManagement_Data
do projeto:2002_Datada construção:
2002_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
O projetode ampliaçãoe renovaçãoda HedgingGriffoAssetManagement
, SãoPaulo(PrêmioArquiteturaCorporativaAsBEA2002
e PrêmioArquiteturade Interiores- MençãoHonrosaIAB2002)tevecomobaseo projetorealizadoem 1994peloescritórioDante eUai------Manna Arquitetura. Trata-se de uma ampliação de 800 m1,
readequaçãode outros 1600m1 e de reformulaçãogeral da
linguagemarquitetônicaadequando
a empresaaosnovosdesafios.
Oobjetivoera um novoescritório,sofisticadoe representativo
e que
evidenciasse
a sua posiçãode liderançade mercado
. Atendendoa
esseanseio,foi criadoum projetocomusointensivode cores(9 no
total) e grandeimpactovisual. O uso cenográficoda luz com um
grandepainel iluminadona recepçãoacrescentoudramaticidade
e surpresaatendendoplenamente
aosobjetivosdefuncionalidade
e
de marketingda empresa.

.........

SimoneMantovani
Faculdadede Arquitetura e Urbanismoda Universidade
BrazCubas
Mogidas Cruzes
, SP,Brasil, 1981
'

Residência
de Veraneio_Data
doprojeto:2001_
Datada construção:
2002_Local:LitoralPaulista,
SP,Brasil
A residênciade 550,00 m2,emcondomínio
fechadonolitoral deSãoPauloe totalmente
cercadapela Mata Atlântica, desenvolveu-se
a partir de uma linguagemarrojada,
dandoênfaseà integraçãoespaciale ambiental,atravésde amplosespaçosinternos
..,,.,,,
.·====f=JM~m
e grandesfechamentosexternosem vidro, que proporcionam
muita luz e mesclam
0m
interior-exterior
, ou seja, o verdecomoparte integranteda casa. Grandesvãos de
,..,..__
. -:•:;::ff!ff!ffifJfJiff€I==:·
··abertura, muita transparência
, linhas retas,poucacor e variaçãode texturasforamas diretrizesparadefiniro·p/o]éFó
.e'êoncret1zar
a
obra. Outrofator que funde a casa ao entornoé a utilizaçãode eucaliptosautoclavados
comoestruturadosterraçosque se unem
à piscinae ao jardim portoda a extensãoda mata.Foiumaestruturaem açoque possibilitouqueo living nãoapresentasse
apoios
centraise, ainda, suportasseumapassarelasuspensae vazadade acessoaosdormitórios.A decoração
do tipo "apenaso essencial"
dá fechamentoà linguagemarrojadado projeto.

Simone
Mantovani
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda Univer
sidadeBrazCuba
s,
MogidasCruze
s, SP,Brasil, 1981

Residência
Áustria
_Datadoprojeto:
2001_Datadaconstrução:
2002_
Local:SãoPaulo,SP,Brasil
Trata-sede umaresidência
de300,00 m2, conceituada
emumalinguagem
arrojada
,
dandomáximaênfaseà integração
espaciale à amplitudedosambientes.
Oprojeto
desenvolveu-se
a partirdeumpátiointernoqueuniuosblocosda casacomgrandes
fechamentos
em vidro, proporcionando
muitaluz aosambientes.
Poucasparedes
,
grandesvãosdeaberturae muitatransparência
, ausênciadedetalhes
, linhasretas,
poucacore variaçãodetexturasforamas diretrizesdetodoo processo
de decisões
na concretização
desteprojeto.Foitambémexplorado
o contrastepreto/ brancoe,.
para manteresta uniformidadeplástica, trabalhou-secom panosde parede
s
brancas
, pedrasnaturaisbrasileiras
, madeirasebanizadas
e madeiraamêndoa
nos
pisos.A linguagemessencialmente
minimalistadesta residênciaestá presente
tambémnosjardinscomdeckjaponês
, seixosroladose plantaçõesemrepetição.

,---...

1
Rosana
Martinez
e JúlioVieira
Faculdade
deDesenho
Industrialda Funda
çãoArmando
ÁlvaresPente
ado,
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1997
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda UniversidadePresbiteriana
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1987
ArnaldoRazzante
Ribeiro
, Joaquim
Augusto Gomes
deSouzaMeira,
LucianoMorale
s (colaboração)
LizaDomingue
s (estagiária)

Sinalização
CentroEmpresarial
ltaúsa
_Datadoprojeto:
2002_
Datadeimplantação:
2003_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
OCEIC
, CentroEmpresarial
ltaúsaConceição
, composto
deumconjunto e cincotorres e escntorios
e su n1ve1se serviços,
tevecompetaa
recentemente
suaúltimafasecoma construção
doquintoblocodeescritórios:
a torreEudoro
Vilella.Afinalizaçãodoempreendimento
motivou
a reformulação
geraldosistemadesinalização
doconjunto,
visandosuaatualização.
Onovosistemadedirecionamento
abrangea sinalização
externadosblocose a sinalização
internadosambientes
e serviços,levandoemconsideração
os váriosníveisde aproximação
do usuárioe
suasescalascorrespondentes
. O projetoprocuraprivilegiara qualidadedorelacionamento
da instituiçãocomseususuários
, provendo-os
de
informações
quevãoalémdo aspectoutilitário.Ostotensdispostosnaspraçasexternas
, porexemplo,
alémdeorientaro pedestre
sobreos
acessosàs torres, conterãoinformações
sobreo empreendimento
e sobreas inúmerasobrasde arte dispostassobreos jardinse espelhos
d'águada praça.
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Rosana
Martinez
e JúlioVieira
Faculdade
deDesenho
Industrialda Fundação
Armando
ÁlvaresPenteado
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1997
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
,
SãoPaulo,SP
, Brasil,1987
ArnaldoRazzante
Ribeiro
, Joaquim
AugustoGomes
deSouzaMeira,GabrielAzevedo
Farias
, Luciano
Morales(colaboração)

Sinal
ização Externa
, Interna
, Merchan
dising e Quiosqueparao Grupo
Santander
Banespa
_
Datado projeto: 2001_Datadeimplantação:2002_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
A necessidade
de renovação
e adequação
dosambientesdas agênciasdo bancoà nova : ,
fase da instituição, recém-incorporada
ao BancoSantander
, motivoua elaboraçãode·
um projetoabrangentede sinalizaçãoexterna,internae elementosde merchandising
"'.,::
que marcasse
, de forma contundente,a mudança.Utilizandoa marca redesenhada
· ·
peloescritórioCauduro& Martino,o projetodas peçasprocurounãoreproduziro padrão
de sinalizaçãoda concorrência
, predominantemente
marcadopor elementoscurvos,
estabelecendo
uma linha de designque privilegiasseas linhas retas e as superfícies
planasjustapostas
, em contrapontoao mobiliáriode linhascurvasutilizadopelobanco.
r-i-...a
O projetoparao quiosquedo GrupoSantanderBanespa,umacontinuidadedo projetode:
padronização
de ambientese elementosde merchandising
desenvolvido
em2001 parao
BancoSantander,apostaem formasorgânicase componíveis,
sendoapresentadoem
versõesdistintasde sinalizaçãoparacadainstituição.

Norberto
Martins
Universidade
doGrande
ABC
, SantoAndré, SP
, 1999

Revitalização
doCórrego
dosMeninos
_
Datadoprojeto:
2003_
Local:DivisaentreSãoBernardo
doCampo,
SãoCaetano
doSul,SantoAndrée SãoPaulo,SP,Brasil
,:;
Trata-sede propostaurbanísticaparaáreasdegradadas
ao ongodo 10dosMeninosn;s divisasdos un1c1p1os
e aoCaeanodoSu, o
Bernardo
doCampo
, SantoAndrée SãoPaulo,áreasessasque,há anosenfrentam
o problema
deenchentes
etrânsitointenso.A soluçãobusca
vias de acessorápido, cruzamentos
ondeo veículonãopareemfaróis, utilizandorotatóriasparaentrarousair de umavia, umavia elevada
comtrês pistasparaos doissentidossobreo RiodosMeninosqueatravessaas divisasdosmunicípiosafetadospelaságuas.A proposta
devolveao rio a áreapermeável,
recebendo
tratament:ipaisagístico,
anexando
terrenose galpõesdeteriorados
defábricasdesativadas,como
a antigaMatarazzo
queé cortadopelorio,oua Cerâmica
queumdia já foi um lago.Implantanolocaláreade práticaesportiva
, lazere local
deconvivência
, tornandoagradávela permanência
ou a passagem
dousuário.

Norberto
Martins
Universidade
doGrande
ABC
, SantoAndré
, SP
, 1999

ESCOLA
MUNICIPAL
INTEGRAL
CONSTRUTIVISTA
"OESPAÇO
COMO
MEIO"
_Datadoprojeto:
2000_
Localdoprojeto:
SãoBernardo
doCampo,
SP,Brasil
Trata-se de projeto arquitetônicode EscolaMunicipalde EducaçãoBásica Infantil para períodointegral com embasamento
no
desenvolvimento
infantil, pautadonosteóricosdo construtivismo
, Piaget, Vigotsky
, Wallon.O objetodesteprojetoé o Espaçovisandoa
percepçãoda criança dentrode um olhar diferenciado.Paraqueme para que se destinaeste espaço
. A solução buscauma escola
centralizadora
de bairroparaatender
, em períodointegral, criançashojedistribuídaspelasváriasunidadesdo municípiocominstalações
inadequadasparaas especificidades
do integral, criançasque permanecem
de oito a dezhorasna escola
, criançasinstitucionalizadas
.
O projetofaz críticaa situaçãoda instituiçãoescoladistanciadada vida socialreal.A edificaçãoestádestinadaparacriançasdequatroa
seisanos, cujospaistrabalhamfora; essaescolaestápautadaem umafilosofiaconstrutivista,cuja principalmetaà a inclusãosocial.

---------- --

1
RalfMatavelli
FaculdadedeArquitetura da Pontifícia Universidade Católica deCampinas,
Camp
inas,SP, Brasil,1993
Flávia Mussolin Bertozz
i (co-autoria)

Conjunto
dosCartórios
dePoçosdeCaldas,
MG.
_
Datadoprojeto:
2001_Datadaconstrução:
2001/2002
_
Local:PoçosdeCaldas,
MG,Brasil
Em uma rua larga e arborizadacom alguma
s residência
s remanescente
s do iníciodo
SéculoXX, o edifícioestá locadoem dois lotesanexados
comáreatotal de 824,00m2 ,
destacando-se
do entornoporsuasformascontemporâneas
. O programadistribuídoem
2
paraa concentra
çãodasatividadesdos.
696,94m solicitavaquatrosalas independentes
cartórios
, um pequenocafé e um banheiropúblico.As salas deveriamter área para·
atendimento
, copae banheirono primeiroandare nomezanino
umasalaprivativaligada
ao arquivopor uma passarelametálica.Formalmente
os quatrobloco
s resultantesse , •
diferenc
iam poralturasdesencontrada
s, porémem harmoniacomo padrãode alturado -'l-;t, ~. ·
entorno
, e materiaisde revestimento
quebuscamhumanizar
o edifíciodecaráterpúblico
.·: "'r·.
A integraçãodosvolumesse dá porumacirculaçãocentralcobertaporumaestruturade ""
alumínioe vidrotemperado
quefuncionacomoespaçode transição entrerua e edifício,
acentuando
o aspectodeespaçopúblico
.
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RalfMatavelli
FaculdadedeArquitetura
da PontifíciaUniversidade
CatólicadeCampinas
, Campinas, SP
, Brasil, 1993
FláviaMussolinBertozzi
(co-autoria)

Residência
R.Caracas
( Odeval
/ MariaHelena)_Data
doProjeto:
2000_Data
daconstrução:
2001-2003_
Local:PoçosdeCaldas,
MG,Brasil
Oprojetofoi desenvolvido
verticalmente
paramelhoraproveitamento
dolotedeapenas372,00 m2 ( 12x 31 ). Osvolumes
, quese intercalam
e seseparampelojogodetexturase transparências
, interagem
coma belapaisagem
da serradeSãoDomingos
, aonorteda cidadedePoços
deCaldas.A ligaçãoentreos pavimentos
, separados
porfunçõese facilitadapelatopografiadoterreno
, se dá porumaescadacujafunção
transcendea idéiade deslocamento
buscandoa contemplação
querdosambientesinternosou da paisagemexternaquese descortina.
Asgrandesaberturasdevidronospatamares
daescada
, livinge suítecaptamfragmentos
deângulosda paisagem
trazendoluznaturalpara
estesambientes
. A contemporaneidade
da construçãonão está apenasnos materiaisutilizados
, mas no respeitoao programae às
necessidades
dosproprietários
e suasexpectativasemrelaçãoà novar ·
A

•

GuiMattos
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
deSantos
, Santos
, SP
, Brasil,1986
MarcielPenhae Eduardo
lkoma(colaboração)

LojaMandi
_Datadoprojeto:2002_Datadaconstrução:
2003_
Local:SãoPaulo,SP,Brasil
Umpequeno
loteurbano
, emumaruatranqüila,/Fazerbarulho./Barulhoprojetado,
especíico. eualvo,uma aixadasociedadeiiiasculina,
informada
, aventureira./Seuproduto
, roupasquetraduzammododevida./ Naarquitetura,
ummundo
, novo
./ Projetado
, específico./Secerto
ou errado... / Nãoexiste/ Sóum mundopróprio.

GuiMattos
FaculdadedeArquiteturae UrbanismodeSantos,Santos,SP,Brasil, 1986
MárciaLopese Eduard
o Menke(colaboração)

Restaurante
Japengo
_Datadoprojeto:
2002_Datadaconstrução:
2002_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
Umapequenacaixa/ umacaixadivertida,dinâmica/comoum barco/ sempreemmovim
ento.

1
Guilherme
JosédeMattos
Júnior
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deMogi das Cruze
s,
MogidasCruzes, SP
, Brasil, 1978
FabíoladeAlmeidae WilsonCardoso
(colaboração)

CasadepraiaKesselring
_Datadoprojeto:
2001_Datadaconstrução:
2002_Local:
PraiadeGuaecá,
SãoSebastião,
SP,Brasil
Emloteamento
projetadoporLucioCosta,comumabelafaixaverde- caminhoparaa praia. Pensada
emdoismomentos:
repouso
diretona
areiae asoutrasáreas, ummetroacimadosolobuscando
novasrelações
coma paisagem.
Também
compátio, estacasapossuiumagaleria
centralsobestruturaespacialde madeiraque, aosustentara cobertura
, eleva-see, comefeito"chaminé",renovanaturalmente
o ar interior.
Ummuxarabe
facenortefiltra os raiossolares
. OCliente:
umafamíliacompostapor5 membros
: paismédicose trêsfilhas pequenas
.
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Guilherme
JosédeMattos
Júnior
e Frederico
Zanelato
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deMogidasCruzes
, MogidasCruzes
, SP
, Brasil, 1978
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deMogidasCruzes,
MogidasCruzes
, SP,Brasil,1999
SílviaZamai,DeniseZurron
, MarceloMiua, DenisUchia,Fernanda
Kano(colaboração)
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CasaPeruchi_Data
doprojeto:
2003_Local:
MogidasCruzes,
SP,Brasil.
A primeiraconversacomo clientedefiniuo partidodo projeto
. Imóvelmóvel.O programasimplese as linhas retas surpreendem
pelo
movimento.
A casaabre,o sol ilumina, o ar entra;a casafecha,caixade luz suspensa.
Abertaou fechadainduzà pesquisae encontra
propósitoemnossosdesejos.Ocliente:umempresário
e suaesposafazemvôolivreaosfinais de semana.

Leandro
Medrano
e LuizRecamán
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
SãoPaulo,SP,1992.
,
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
SãoPaulo,SP
, 1982.
'

TELECENTRO:
LARGO
DOAROUCHE
_Datadoprojeto:2002_
Local:SãoPaulo
, SP, Brasil
O Largo do Arouchefoi escolhido
, paraa implantaçãode umTelecentro
(equipamentourbanopartedo programade inclusãodigital da PMSP).
Emconjunto
, todoo Largoseráreurbanizado.
Oprojetoe suaexecução
partemdeumaparceriaentrea VIVOe a PMSP.
Oprojetodesenvolvido
procura,antesde umaaçãoformal,a apreensão
dosconflitosinerentes
e inevitáveis
emprocedimentos
emqueo tempo(passado)
tangencia
o fantasma semprepresenteem intervenções
urbanasextraordinárias
(pela acepçãode uma condutaretórica)e/ou miméticas(da
singularização
dosconflitosà banalização
dotema).No limitedesteembate,o quese pretende
é potencializar,
atravésda arquitetura,duas
importantesdimensões:
a reurbanização
do centrode SãoPaulo- seuespaçofísicoreal,concreto
- e a democratização
da informação
via
Internet - exemplomáximode uma realidadedissipadapela imaterialidade
das conexões
informacionais
em uma dimensãodispersa
,
imprecisa(ciberespaço).
Trata-sede umaexperiência
instigante:a conexão
entrea praçaurbanaem sua dimensãosimbólica,culturale
histórica e as novaspossibilidadesrepresentadas
pelainformação
emrede.

Leandro
Medrano
e LuizRecamán
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
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, 1992.
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
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, 1982.

TELECENTRO
: EDIFÍCIO
TIPO
_Datadoprojeto
: 2002_Datada constru
ção: 2003_Local
: São Paulo
, SP, Brasil
Para iniciar o combate a exclusãodigital, a PMSPcomeçoua instalar os TELECENTROS.
Em cada um deles vão funcionar
20 computadoresconectadosà Internet de alta velocidade.O objetivoimediatodos TELECENTROS
é ser a porta de entradada
comunidadeà redemundialde computadores
e aosserviçose informaçõesprestadasaoscidadãospelaPrefeitura,Estadoe Governo
Federal.O edifício, novoequipamentodas periferiasda cidade, devemantercoma paisagemdesoladoradestasáreas, uma relação
ambígua:destacar-seda precariedadedo conjuntohabitação/espaço
públicodo entornoe, ao mesmotempo, ordenaros elementos
construídospresentesna experiênciadessapopulação:blocosde concretoe telhasonduladasdecimentoamianto(desdejá proibidas)
.
Elementosdo contexto- debilitado- da cidade"ilegal" indicam, quandoracionalizados
na ordemdo desenho
, umaaproximação
como
usuárioque apontapara uma novasituaçãode cidadania:"a inclusão"a partir do pontode vista do incluído.A logomarcado projeto
(TELECENTRO)
deveráser aplicadan
,·
·
- · - ,
·
· já devesera principalcaracterística
da
cidade.O conjuntoedifício-logomarca
,
em todas as variaçõespossíveis,s
tornará a inconfundível identidad
visualda nova"ágoraeletrônica"
.
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Christina
deCastroMelloe RitadeCassia
AlvesVaz
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo, SP, Brasil, 1972
FaculdadedeArquit eturae Urbanismoda Universidadede SãoPaulo, SãoPaulo, SP, Brasil, 1972

Escola do Carmo- SãoPaulo
_Datado projeto:1999_
Data da construção:
2002_Local:SãoPaulo, SP,Brasil
O GrupoEscolardo Carmo(1914), apesar de apresentarprogramaclássico para_liliiir"""
escolasdivididas por sexo, não seguiu o modelotípico da ia Repúbli
ca. Projetode ---CarlosRosencrantz
, arquitetocom tendência ao art nouveau
, o edifício é simétrico,
maso usodeferroe vidroemvarandase coberturasproporciona
levezae harmoniaao
conjunto.Naocasiãodo restauro(1998), as varandasestavamfechadas poralvenaria,
os baldaquinose "beirais" havia·m sido removidos, descaracterizando
a volumetria.As.
fachadasestavamdeterioradas
, os ambientesinternosapresentavam
forroemeucate ,
sob o original e o piso do porãohavia sido rebaixado
. O edifíciofoi restauradopara
abrigar a Escolade Administração Fazendáriacom a recomposi
ção dos elementos
decorativos
, dasestruturasdeferro, dasvarandas,dospisos, doforrode madeirae da
pintura original. Foi instalada infra-estrutura (telefonia, lógica, ar condicionado
,
elevadore iluminação)condizentecomsua função atual.
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SESCBirigüi_ Datado projeto: 2003_Local:Birigüi, SP, Brasil
O projetodo SESCde Birigüi adotasoluçãohorizontalcomumaseqüênciade volumesdistintos, térreose comdois pavimentos
, quese
organizamemtornode praçacentral.Asformascurvase aerodinâmicas
adotadaspropiciama fluideze a continuidadenastransições
de umvolumeparaoutro. Paraos fechamentos
, adotamosdiferentestramascompostasporvenezianas
, elementosvazadose/oubrises
horizontaise verticais deformaa permitira visibilidadedosambientese comporum ritmo, umainteraçãoentreos diferentesblocosdo
conjunto. Empenascegascoloridas rompemas tramas brancasmarcandoos acessosao conjuntoe a transiçãoentreos volumesda
Administração
, doGinásiodeesportes
, da Vivência
, doTeatroe Serviçosde apoio.Odesenho
, ricoemformase surpresasespaciais
, atende
à solicitação do Sescde um espaço lúdico e flexível,_Jlorémdentrode uma lógica ordenadana composiç
ão e na saiu ão raciona
.!:...
_______
dos componentes
técnicose funcionaisdo complexo
.!
(
'
Infra-estrutura (telefonia, lógica, ar condicionado
,
elevadore iluminação) condizente
comsuafunçãoatual.

........,.

Maurício
Mendonça
e Henrique
Reinach
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda Universidade
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, SãoPaulo
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Escola
deNatação
_Datadoprojeto:
1994_
Datadaconstrução:
2002_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
Oprimeiroestudoparaessaacademia
, feitoem1994, passouporsucessivas
mo 11caçõesuranteo ecorrera o ra, porem,suasprinc1pa1s
características
forammantidas.O projetofoi feito sobestruturae coberturametálicasjá existentes
queabrigavamumaquadradetênis,
ocupandocompletamente
o terreno.Suavolumetriabásicajá estavadefinida, restandoresolvero mezanino
, as circulações
e distribuições
internase fachada.Emfunçãodessasrestrições,
o projetoprocurou
valorizara fachadacomoprincipalelemento
derelacionamento
doprédio
como exterior.O afastamentoda testadafoi aumentado
paracriar um estacionamento
e paramelhorara visibilidade,devidoaofato de a
rua ser muitoestreita.A únicaparedede alvenariafica avançadae destacadasobreo embasamento
e demaiselementos
metálicosque
compõem
a fachada.Asjanelassãoredondase pequenas,
comoescotilhas,paranãointerromper
a continuidade
da parede,contrastando
comas grandesaberturasdo planometálico.A entradafoi definidapelousode marquisemetálica
, atirantadanumaparedecegadedivisa
lateral,queapóiao painelde sinalização.

Maurício
Mendonça
e Henrique
Reinach
Faculdade
de Arquiteturae Urbanismo
da Universidade
de SãoPaulo,
SãoPaulo, SP,Brasil, 1980

Edifício
Comercial
_Datadoprojeto:
1999_Data
daconstrução:
2001_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
O programa
: urn edifíciocomercialque abrigasse
, entreoutros, nossoescritóriode arquitetura
. A declividadeacentuadapermitiuuma
implantaçãointeressante.
O edifícioresultouem um blocosobrepilotisvoltadoparaa praça. Nesteníveltemosvagascobertas,áreasde
apoioe o acessoprincipalde pedestres
. Nafachadanoroeste,
o prédiopossuiuma"segundafachada"embalanço
, conjugada
comáreasde
briseshorizontais
, cominclinaçãocalculadaparaa posiçãoexatade incidênciadesol. A áreadealvenariadestafaceduplatem umaoutra
funçãona parteda manhã,queé a de placarefletorade luz parao interior.Umafrestana cobertura,ao longoda paredededivisa, traz luz
naturalsobreostrês lancesdeescadaquesãosoltosdestaparede
. O grandevaziocentraldecirculaçãoverticalencarrega-se
deespalhar
aquelaluz pelosambientesde circulaçãovertical.O escritóriode arquiteturautiliza-sede dois conjuntossobrepostos,
ligadospor uma
escadainterna. oacessodá-sepelopavimento
superior,a '
epçãoe
· emseguidaumaáreaadministrativa
interliga
a recepçãocom a sala de reuniõese dos arquitetos
titulares.Esteambientevolta-separaum "vazio"sobreo
andar inferior, ondeestá o salãodos demaisarquitetos
.
Umagrandemesade trabalhocoletivositua-seno centro
desse "vazio" e os locais individuais de trabalho
::::
:::::n:::
:·•····
:::••·:
::::~:-·::::::
distribuem-seem torno desse espaço
. No alto deste
::::::::::::::
pé-direitoduplo, um rasgona cobertura,junto à parede
,
::::::iH::::::::H:i
~.,~.,"'~
•J~!!!~!;~::::!
proporciona
a entradade luznaturalque"escorre"porela.
Umapequenacopae sanitárioscompletam
o conjunto.

:::::
::

1
Francis
Metzger
_2° prêmio
InstitutoSuperior
deArquitetura
, Bruxelas
, Bélgica
, 1982
DanielDeltour(colaboração)

Teatroda Balsamine_Data
doProjeto:1995_Datada construção:
2001_
Local:Bruxelas,
Bélgica
Projeto de restauraçãoe renovação
, em que grande parte de sua intervençãoé
contemporânea
. É compostopor um grandevolumeem madeira,ondesitua-sea sala de
ensaios,que se « encaixa» com o restantedo edifício e cria um desenhourbano
importante num espaçoarquitetonicamenteantigo. O teatro apresentauma forte
preocupação
com relaçãoà circulação/percurso,desdea entrada,intervençãode um
artista plásticoe desenvolvida
exclusivamente
parao teatro da Balsamine.Trata-sede ,
umaportaemaço,materialemestadobrutovindodoBrasil.Todaa partedeequipamento·_ _
e espaçodos anfiteartrosfoi renovada,comomudançade sua capacidadede 130 parai•~ 1 1 1
150 pessoas
. Esteprojetobaseia-se, então, na vontadedo arquitetoem trabalharcom,..,
__
........
.
materiaisbrutose harmoniade espaços.
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(colaboração)

Estação Central_Data doprojeto: 1991_
Datada construção: em andamento_Local: Bruxelas, Bélgica
Oescritoriode arquiteturaMA_foi contratadopelaCNCB(Sociedade
Nacionalde Linhade FerroBelga)paraa restauraçãoda Estação
Central,último projetodo celébrearquitetoVictorHorta.O edifíciofoi inauguradoem 1951,logoapósa sua mortee por razõesainda
desconhecidas,
o projetode Hortanãofoi perfeitamenteexecutado,comopodeser visto nos desenhosdas perspectivasiniciais. Os
vitrais superioresforamrecuperados,
trazendode volta umabelíssimailuminaçãonatural;a iluminaçãoartificial, quefoi substituída
porgrandesprojetores,hojeé comoa projetadaporHorta;a taberna,construídano meioda estruturarepetitivadecolunas,desaparece,
voltandoao desenhode origem;toda a sinalizaçãofoi remodeladaparafacilitar a circulaçãoda grandequantidadede pessoasque
a[tet entã,Q,,
das fotos d~ nauguração
assimcomo
..!d,..,
o
-i,.l!.
s___
utilizamo edifício.Coma ajudade recursostécnicosmodernos
desenhos
de Hortaparadar à Estaçãoo seudesenhode origem.
• A

_

EsterMeyer
Faculdad
e deArquitetura
e Urbani
smoda Univer
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JanerLagarreta (colaboração);
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MAMORAD
- ClínicadeDiagnóstico
porImagem
_
Clínicamédicacomocenáriodebairroresidencial
Datadoprojeto:
2001_Datadaconstrução:
2002_
Local:PortoAlegre,RS,Brasil
Resultadodas transformações
urbanas,a antiga residência
abrigaa novafunçãodeClínicaMédica
. Oprojetoconsidera
o entornoe uscaa me or soução o ponto e vistaarquitetônico
e ur an1st1co
.
O prédio,em lotede esquina,é privilegiadoporvisuaisquelheconferemunidadecomos passeios.
Ovolumeresultantealargae inclinaas
suasbases,ganhando
expressão
pelosmateriaise tratamentos
empregados.
Internamente
, a opçãoda horizontalidade
facilitao deslocamento
dospacientes.
A reestruturação
determinou
a demolição
de paredes,
criando-se,
notérreo,umaamplarecepção
social, iluminada,assépticae
segura
. Outrarecepçãoreservada,
comsanitárioe vestiário,preparaparaos exames.O segundopavimento
abrigaas funçõesde apoio:
administração
, CPD,refeitórioe vestiáriodosfuncionários.
Acorrosa, persiflor
, fazparteda identidade
daempresa,
objetivando
a sinalização.
Todasas tonalidadesharmonizam
forma/ função.
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Complexo
Turístico
ltaipu_Datadoprojeto:2002_Datada construção:
2002_Local:FozdoIguaçu,PR,Brasil
OComplexo
Turísticoltaipu em Fozdo Iguaçu,PR, é compostopeloCentrode Recepção
deVisitantes,peloRefúgioBiológicoBelaVista,
peloEcomuseu
e peloCircuitoTurísticojuntoà Barragem
da Usinadeltaipu. A identidade
visual, baseadanosconceitos
desustentabilidade
ambiental, caracterizao roteirodevisitaçãolocale tambéma corr t
·
li1}1'·ca pr:_esel]te
noRefúgioB·ológ
jco. Ocaráte
",__
r _______
sistêmico,seguidopelo projetode sinalização,foi baseadona
reutilizaçãode materiaisempregadosna construçãoda usina,
possibilitandoseu reúso com uma nova função estrutural
agregandovalores estético-visuaisinéditos, tornando-seuma
das principaismarcasdesteprojeto. Alémde garantir a corret
orientaçãoespaciale o direcionamento
de fluxosde visitantesa
edifícios e equipamentos
, o projetopossibilita a apreensãod
informações históricas, técnicas e ambientais, através d
elementosinstigantesque agregamforte valor institucionala
. Complexo
Turísticoltaipu.

_
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PraçaMirataia
_Datadoprojeto:
2001_Datadaconstrução:
2002_Local:RiodeJaneiro,
RJ,Brasil
O bairroda Taquara
, zonaoestedo RiodeJaneiro,possui85 mil habitantes
, reúnediversos conjuntosresidenciai
s e 52 praças.A nova
Praçasitua-seno ConjuntoMirataia, adjacentea uma escolamunicipal.É acessadasomentepor uma rua e abre-separa área de
preservação
ambientalcomvista da Barrada Tijuca.A idéiacentralfoi dar unidadeao espaço
, atravésda continuidadevisual do piso,
escadase linha de bancos
. Umageratrizcurvae longitudinal, materializadapor bancosvermelhos
, separaos ladosimpermeável
e
permeável.Ela parte de árvoresexistentese é reforçada por outras novas. A praçadivide-seem quatro áreas:Brinquedos
, Jogos
,
Esportese Mirante. Pérgolassombreiamáreasespeciais
. No piso contínuo,utilizaram-sefaixas de pedrasportuguesaspretascom
cimentadobranco(impermeável)
e saibro(permeável)
, buscandoo contrastedetexturas.Linhasde árvoresmarcamo acesso
, o mirante
e a áreaesportiva.Árvoresde pequenoportepontuamseulimite lateral.
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Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
Federaldo Ceará,Fortaleza
, CE, Brasil, 1987
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, MarcosPiva(colaboração)
;
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Habitação noentornode Manaus_Data do projeto: 2001_
Data da construção: 2002/2003_Local:Manaus,AM,Brasil
A Arquiteturada Casado Sítio Passarimespeculasobrea possibilidadede convivênciaharmoniosaentre habitaçãoe natureza
, no
2
contextode uma urbanidadeamazônica.O terrenode aproximadamente
7.000m está junto a um dos grandesigarapésdo entorno
imediatoda cidade,comdensaflorestaprimária,declividadesuavee soloarenoso.Opartidoadotadoorganizaosespaçosemdoisníveis,
sendoo térreodedicadoao lazere ao encontrocomos amigose o nívelsuperior
, privativoda família. O sistemaconstrutivocombina
o usodoaço,madeira,fundaçõesdeconcreto
, o núcleorígidodo prismadosbanheirosemblocosdeconcretoe a coberturaemtelhasde
alumínio.Esta aparentemisturade técnicasé adotadavisandoa adequaçãode cada componente
às suas circunstânciasde uso,
durabilidade,esforços
, cargase aomesmotempoestabelecendo
ume
gu
de Manaus
, umacidadesimultaneamente
industriale florestal.

JoséS.Moraes
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
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WilliamKernbichler
, Domiciana
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, MaurenFreire
, Lucia~aAlmeida
: An,tônio
CarlosAbreu, Andersonde Sá,FlaviaCosta, KarinaFreitas(equipe)
; HeloisaMartins
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; KoitiMori(paisagismo);
JoaquimMelo,Frederico
Azevedo
Marques
,
Alexandre
, NecoStickel(apoio)

PlanoCerqueira
Césare Projetos
Complementares
_
Datadoprojeto:1997- 2002_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
O plano C_erqueiraCesaré uma propostainovadoraem São Paulopor ser aberta à participaçãoda comunidadee pela forma de
1mplantaçao
e~ parcenadossetores públicoe privado.Otrabalhoquerecebeuo primeiroprêmiodoconcursoSãoPauloEuTeAmo(IAB,
PMSP
, 1997)foi postenormente
complementado
e debatidocoma comunidade
paraser adotadocomoo planodo bairroCerqueiraCésar.
Trata-sede um planomultidisciplinarde desenhoe requalificaçãourbanacompropostasparamelhoriadoespaçopúblicoe da qualidade
ambiental.A_borda
questõesde uso do solo, renovaçãode calçadas,arborização,identidadevisual, mobiliárioe gestãode serviços.
Contemplacinco proJetoscomplementares:
l _Rua Augusta (em fase de captaçãode recursos);2_CircuitoComercialde Excelência
(Lor~,na,
Oscar_Freire)_;
3_~uadrasResidenciais
Modelo
; 4_Mini-praça Lorena;5_GaragemSubterrânea.
Empregatécnicasavançadasdo
tipo engenhanagenet1caque induzemprocessos
regeneradores
das qualidadesamb1enta1s.
Revigoraa vocaçãode bairro"mix-use"de
excelênciaque terá em SãoPaulopapelsemelhanteao da Madisonave.em NovaYork, das ruas Fratinae Borgognona
em Romae da
Av. Montaigneem Paris.

JoséS.Moraes
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DomicianaN.Junqueira
Andersonde Sá, FlaviaCosta, KarinaFreitas(equipe)
; HeloisaMartins
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KoitiMori(paisagismo);
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Tamboré
MasterPlan
_Datadoprojeto
: 1998-2001_Local
: Tamboré,
SP,Brasil
Contrárioàs fórmulastradicionais
, o Tamboré
MasterPlanvisouprepararumterritóriode 11 milhõesde m1 (SantanadeParnaíba,
SP)para
receberempreendimentos
íesidenciais,
deserviçose usomisto, deperfise padrões
variados
, comoumdominóarticuladomasindeterminado
queforma umaedge-cityfuncionalmente
coesa,economicamente
eficientee ambienta
lmenteaprazível.
Aoprimeiroestudofeito porJaime
Lernernosanos70 seguiu-seextensaanáliseambientalqueculminoucoma criaçãode um grandeparquecommais3 milhõesde m1 de
reservanatural.Esteparqueimplicouna adequação
doestudooriginaldandoorigemaoMasterPlanatual.O planoantecipouconceitosdo
"NewUrbanism"comoa criaçãodeespaçosdeexcelência
paracomunidade:.
locaise a integraçãodestasvizinhanças
à economia
regional.
Suadistribuiçãode usode soloé sensívelàs vocações
decadasetorde gleba.Umgrandeboulevard
constituio eixoestruturador
da vidae
do trabalho, congregando
pólosempresariaise de serviços.O "rondpoint"centralagregaespaçose atividadesde animação.As áreas
residenciaissão entremeadaspor centrosde vizinhançacom serviçoslocais. Em poucosanos o MasterPlan Tamboréjá atraiu
empreendimentos
geradores
deempregoe rendacomofertade númeroexpressivo
de unidadesresidenciais.
ZONAS DE USO
RESIDENCIAL UNIFAMIUAR R1/R2
RESIDENCIAL MULTIFAM. MISTA R2/R3

PÓLO EMPRESARIAL
.,, .

ÁREA DE COM. E SERVIÇO PLANEJADO

BOULEVARD COM ., SERV., HAB. VERTICAL

R2/R3 MULTIFAM., COMÉRCIO E SERVIÇO

ESPAÇO ESPECIAL: CULTURA. LAZER. ESPORTE

PARQUE ESTADUAL/ RESERVA DA MATA

TURISMO : HOTEL, LAZER. CLÍNICAS

ÁREA VERDE

INSTITUCIONAL: CULTURA. EDUCAÇÃO E SAÚDE

. .

ÁREA DE INTERESSE PAISAGÍSTICO

SISTEMA VIÁRIO
BOULEVARD

VIA COLETORA

VIA SCENICA ESPECIAL

VIA LOCAL

VIA ARTERIALNORMAL

TRAÇADOPROPOSTO

1
AndréMoral
Faculdade
deBelas Artes, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1997

Residência
R.Pe.JoãoManoel
_Datadoprojeto:
2002_Data
daconstrução:
2002_
Local:SãoPaulo,SP,Brasil
Morarbemnumametrópole
comoSãoPauloé o sonhodemuitaspessoas
. Afacilidadedeacesso
e proximidade
da residênciaao trabalho
, a escola,ao lazere entretenimento
.agregadoà
segurança
, privacidade
e conforto
tornamo "morarna metrópole"
muitoprazeroso
. Porém,
hoje
fazemcomquepoucaspessoas
tenhama chance
emdia, osaltoscustosdo"m1 bemlocalizado"
de usufruirdestesprazeres.
Foia partirdestesprincípios
queo proprietário
iniciouumalonga
investigação
atédescobrir
umacharmosa
vilasexagenária
incrustada
numpontoestratégico
, no_____
espigão
centraldacidade
, naruaPe.JoãoManuel.
Chegada
a horadapersonalização
doimóvel
,
a decisão
foi pelademolição
e construção
de umanovacasa.O maiordesafiofoi aproveitar
ao
conforto.simplicidade,
máximocada m1 de terreno,criandoum projetoque contemplasse
segurança
e muitaprivacidade.
Alicerces
dramatúrgicos
somados
a umacortinadeconcreto
e
outrade pedraescondem
o palcoemqueé encenado
o cotidianode umafamíliacosmopolita
.
Umafachadainquietante,sem portase janelas
, estimulaa curiosidadedos vizinhose
transeuntes.
Aoentrarnaresidência,
a sensação
determos"deixado
a cidadelá fora"é gradual,
poisa mesmaluznaturale a texturadepisodacalçadasãosutilmentepercebidos
nosambientes
visitados."Maisimportante
queresidirna metrópole
é vivera metrópole
."
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Eduardo
Campos
Moreira
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da PontifíciaUniversidade
CatólicadeMinasGerais
,
BeloHorizonte
, MG,Brasil, 2000

inF0RMANTE
- Serviço
deInformação
aoUsuário
doMetrô
_Datadoprojeto:
2002_
RIO
ARRUDAS
Local:BeloHorizonte,
MG,Brasil
A democratização
da informação
é o tema principaldesteprojeto.Suainserçãona malha
urbana,seu programade atividades
, seu sistemaestruturale infra-estrutural,todas as
condicionantes
queum projetoarquitetônico
deveatenderconvergiram-se
pararesponder
a
estademanda
detectada
e transformada
emmaterialtangíveldeprojeto
. OinFORMANTE
é um
de
serviçode acessoà internet.Suainfra-estruturaconstade cabinescomcomputadores
com atendentespara
acessogratuito à rede, bancode dados(www.in>formante.com)
cadastramento
de senhae outrasinformações,
auto-atendimento
de impressões
gráficas
(impressoras),
caixasde saquede infos(unidademonetária)
, caixasbancários
e de lanches
automáticos
. Esteserviçoseriainstaladonasestações
dometrôdeBeloHorizonte
, MG.Asinfraestruturas(I.S., acessos
e circulações,
etc.) dometrôsãoprojetadas
comprevisão
noaumento
douso,atendendo
maisde80mil pessoas
pordia.OinFORMANTE
poderia
ser"conectado"
a ele.

ESTAÇiO
lAGOINKA

AV.CONTORNO

INFORMANTE

Eduardo
Sampaio
Nardelli
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Univer
sidade Presbiteriana
Mackenzie
, São Paulo
, SP
, Brasil, 1980

t

Residência
de VeraneioemCamburi
- SãoSebastiãoSP
' Datadoprojeto:2000_Datada construção:
2000_
Local:SãoSebastião,
SP,Brasil
A propostaera uma residênciana Mata Atlântica, com um
mínimode interferênciano meioambientee oferecendo
todo
o confortopara uma família de cinco pessoase eventuais
amigose familiares.Madeira,tijolo e vidro prevaleceram,
por
seremfacilmenteencontradosna regiãoe por estaremadequaos à habilidadeda mão-de-obralocal, tornando-sedeterminantes
do
partidoarquitetônico
, quetambémlevouemcontaas questõesclimáticas.Oprojetodesenvolveu-se
a partirdeumaamplasaladeestar
para a qual foramvoltadosos demaisambientese ondefoi instaladaa lareira, quedá ao local um carátermaiscentrale agregador
,
além de amenizaro clima frio e úmidoda região, apóso verão. Osdormitórios
, combanheiroprivativoe varandaprópria, permitem
alguma privacidadeaos seusocupantes.Um generosopé-direitoduplo permitiua criaçãode mezaninosna sala e nas suítesque,
somadosà enormevarandaorientadaparao Sul, resultaramnumaconstruçãoarejada, despojadae confortável.

LuaNitsche,
PedroNitsche,
e MarinaMermelstein
FaculdadedeArquitetura
e Urbani
smoda Univer
sidade de São Paulo
, SãoPaulo
, SP, Brasil, 1996
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda UniversidadedeSão Paulo
, São Paulo
, SP
, Brasil, 2000
Faculdad
e deArquitetura
e Urbani
smoda UniversidadePresbiteriana Mack
enzie, São Paulo
, SP
, Brasil, 2001

Residência
na BarradoSahy_Data
doprojeto:1998_Datadaconstrução:
2002_Local:SãoSebastião,
SP,Brasil
Partido:A intençãofoi criar uma casa funcional, por meiode processoconstrutivoracional, rápidoe de baixocusto. Optamospor
materiaisque pudessemser montadosna obrae projetamosespaçosde dimensões
regulares
, resultantesda estruturamodular.Foram
dispostoslinearmentetrês módulosparaos quartose banheirose três módulosparaos ambientesde estare serviços
. A comunica
ção
, ,i.,1111
se faz apenaspela varandaexterna. Daí resulta melhoraprovei
,
,,nr:11mr.1.-rmr:nn11nr
·
, 1 ·• •~•
·• 1 •
Condições
ambientais:Dois fatores se apresentavam
: umidad
excessivae temperaturaselevadas.Para evitar a absorção da
umidade, propusemosuma plataformade concretosuspensad
chão; para combatero acúmulode umidadedo ar, garantimosa
ventilaçãocruzada.Paraamenizaro calor, propusemos
um grand
planode cobertura"solto" do volumeda casa, criandoum vão n
qual o ar circula; beirais largosprotegemcontrachuvasfortes
incidênciadireta do sol na fachada. A experiência
do espaço:
amplitudedo espaço,reforçadapelacontinuidadedo pisoe pelo
painéis de vidro, transmite a sensação de leveza
, diluindo o~
limites entreo dentroe o fora.

1
Spencer
deMoraisPupoNogueira
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie,
SãoPaulo
, SP, Brasil, 1968
FranciscoSardinha Delicado, Osny Pelegrino Ferreira, FranciscoVecchia (colaboração)

ProjetoEme~gencial
- lnt~rfaceFavela
_Datadoprojeto:
2003_
Í\j ;/ ._ ,,
Local:Campinas,
SP,Brasil
_
Atravésdo Grupode Pesquisa "Confortono Espaço Mínimo", da Faculdade ·,\ ·. r · ,
de Arquiteturae Urbanismoda PontifíciaUniversidadeCatólica- FAUPUC
' ~-.:
·;-,,'\'ff'Í;
:
Campinas-, o projeto propõe a coopera
ção direta da universidade~\
· :::::::
,:-_,_~
--
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Renato
LuizMartins
Nunes
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda Univer
sidadedeSão Paulo
,
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1959

Aquárioda Cidadede RiodasOstras_Data
doprojeto:2003_
Local:RiodasOstras,RJ,Brasil
Ooceano
, emse11
contatocoma costa, dá, recebe
, retira, devolve.Osgrandesanimaisdas profundezas
alimentam-sedaquelesquese
nutremsucessivamente
dos menores
, em cadeiaalimentarque chegaao plânctonmicroscópico
enriquecidopela matériaorgânica,
, e pelaságuasdocesdosrios, nas baixasda maré. O meiomarinhoe a audáciadas pesquisas
retiradaà força pelomar, nascosteiras
profundasfazemdo mar umacadeiade vida e trabalho que, como homemcadavezmais presente,se mancha
, se suja, mastambém
se renova
, recria. O programa arquitetônico do Aquáriode Rio das Ostrasnasce daí, da visão da vida em suas surpreendentes
manifestações. O terreno à beira mar, em leve declive,
determinouo grandeplatô, na sua cota intermediária
, para
recebertodo o programa
. Ossetoresde apoiosãocobertospor
. Ossetoresde
laje ajardinada,quedevolveo verdeà paisagem
exposi
ção são compostospor elementosde proteção térmica,
revestidoscomchapasde cobre, apoiadosnosarcosmetálicos
quese desenvolvem
ao longode um eixosinuoso
, comlarguras·
variáveis,de forma a abrigar a diversidadede ambientese.
situaçõesnaturaisrecriadas paraa visitaçãopública.

Aparecida
KazueOgino,
Fernando
Antonio
Pirese EnioYorikawa
Faculdade
de Arquiteturae Urbanismo
da Univer
sidadede SãoPaulo
SãoPaulo, SP,Brasil, 1987
'
FaculdadedeArquiteturae Urbanismoda Univer
sidadedeSãoPaulo
SãoPaulo, SP,Brasil, 1987
'

IgrejaSantaRitade Cássia
_Datadoprojeto:2002_
Local:SãoBernardo
doCampo,SP,Brasil
A igreja de SantaRita de Cássiafoi projetadaparaum bairrocarentena peri eria a c1 a e e ão ernar o o ampo,
pau1sta.
O projetofoi iniciadoem maiode 2002.Criamosuma igrejacomumjardim descoberto
atrás do presbitériocoma intençãode dar um
sentidolitúrgicoà construção
, já queelecontémespéciesvegetaisrelacionadas
coma históriada padroeira
, comoas roseiras.Pensamos
que assim não estaríamosconstruindoapenasmais um salão impessoal
, desvinculado
do contextoreligioso.Essejardim fornecea
principalfontede iluminaçãonatural, alémdedirigir as atençõesao presbitério,queé o centroda assembléia
. As portasdevidropodem
ficar inteiramenteabertasunindoessesdois ambientese ventilandoa nave.Portanto,essejardim é o pontode partidado projetoe
configuraum partidoondeprevalecea penumbrana nave, induzindoa umaintrospecção
quejulgamosnecessária
paraas atividades.

CéliadaRochaPaes
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1970
AméliaToledo(desenho
do pisoda Praça DomJoséGaspar);
NivaldoLeme
s daSilvaFilho,ManuelCarlosGon
çalves,
PauloDeiPicchia(paisagismo)MarceloGrassoSodré
, FranciscoHenrique
Alves(colaboração)

Projetoda RuaXavierdeToledo
_
Datadoprojeto:2001-2002
_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
Redefiniçãoespacialda rua, recentrando
e ampliandoas calçadas,recuperando
o greidea partir das soleirasconsolidadas
, tanto no
sentidolongitudinalcomonotransversal
; novoprojetoluminotécnico
privilegiandoas calçadas;definiçãode materialde piso- ladrilho
hidráulicobranco, colocadoem 45º para melhorresolveras esquinas
; definiçãoclara das quatrofaixasde rolagem
, sendoduaspara
ônibuse duasparacarros;definiçãoclaradastravessiasdepedestres
, comguiarebaixadaemtodaa extensãodasfaixas- setemetros.
PraçaDomJoséGasparcom recuperação
do traçadoda RuaMarconi
, criaçãode grandeterraçona fachadaposteriorda biblioteca
,
manejocriteriosoda vegetação existente,grandemosaico-piso
de ladrilhoshidráulicoscomdesenhos
sinuososcortadosporpassarelapiso em cimentadocoloridosalpicadode pedrasbrasileirasde diversascores.Redefini
ção do traçadoviário do entornodo Teatro

ca
i ro

Municipal
coma recuperação
deimagemsimbólica~o r.'1
ógiono

central.

\

1

'

1
Carlos
AndréPalatnic
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Federal
doRiodeJaneiro
,
RiodeJaneiro
, RJ, Brasil, 1990

Residência
Byttebier_Data
doprojeto:
2003_Local:Gent,Bélgica
Estaantigaresidênciafoi reformadae ampliadaem um complexomodernocomfunçãoresidencial,alémde escritóriose estúdiospara
alugar.Doprédioprincipalpreservaram-se
fachadase volume
, enquantoo interiorsofreumudanças
na circulaçãoe nasfunções.Nosótão,
até entãoinutilizável
, foramcontruídos
três estúdioscomkitchnettee banheiro
. O primeiroandarfoi transformado
em apartamento.
Uma
escadaemconcretofoi implantadadeformaa permitiro funcionamento
autônomo
dosdiversoslocais.A oficinano pátiofoi transformada
emliving,noqual,emumblocointegrado,encontram-se
cozinha
, WCe vestiário.As portasnosdoisladosdo livingdãovista parao pátioe
jardim.Ligandoo prédioprincipalao ateliê,foi contruídaumapassarelaemestruturametálicaauto-portante,
totalmenteenvidraçada,
de
quatrometrosde largura, quepermitediversosusos. Oacabamento
sóbrioe uniformedocomplexo
resultanumespaçoarquitetônico
puro,
semconcessões
e, portanto,nãosujeitoa modismos
passageiros.
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Carlos
AndréPalatnic
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Federal
doRiodeJaneiro
,
RiodeJaneiro
, RJ,Brasil, 1990
A. Lantsoght
(colaborador)

Escola
Guido
Gezelle
(pedagogia
R.Steiner)_Data
doprojeto:
2001_
Local:Brugge,
Bélgica
O conjuntoé compostopor três blocos.No 1º bloco,maternale primario
integrados,mas com acessosindependentes.
O maternaltem cinco classes
térreas,octogonais,
comcozinha,WC,e pomar
, ambientecaseiroe acolhedor.
Noprimário,o octógono
perdeseusângulosatétornar-seo retângulodasclasses
do secundário.
Salade professores
, sanitáriose sala polivalentecompletamo
doespaço.
bloco.Ohall,abertoparao 1º andar,estimulao contatoe a percepção
No 2º bloco, secundário,o espaço é tratado racionalmente
, conforme
a fase de desenvolvimentodos jovens. As classes são retangulares,
não-diferenciadas.
Háainda:lavabo,salade música,artes,sanitáriose salade .;,.._e.;~~
professores.
No3º bloco,o teatro.Sobo teatro,oficinase padaria.A unidade. ,
arquitetônicaadvémda uniformidadedos materiais.O tijolo dá "base" ao '
conjunto.O zincodiferencialocaisde atividadesocial.Os beiraispermitem
illiíi'l-iíiiRí•
aproveitamento
dosol noinvernoe proteção
noverão,commaioráreadejanelas1 1
semsuperaquecimento,
ligandoos diversosvolumesentresi.
11

Guilherme
Paoliello
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
de São Paulo
, São Paulo
, SP
, Brasil, 1979

Residência
noAltoda Lapa
_
Datadoprojeto:2001_Datadaconstrução:
2003_
Local:SãoPaulo,SP,Brasil
Estaé umaresidênciaparaumafamíliade quatropessoas.s a oca1zaa no ago aranoa
. lém o programaas1coa am,,a uma as
particularidades
da casaé a necessidade
deumagrandeáreaaberta(nestecaso,coberta)paraa programação
delazerdefim de;emanao
churrasco
à beirada piscina.Asalaíntimadacasasai poresseespaçocobertoeessacobertura
servetambémdesaídadetodososdormitórios
dir~toparaa piscina,semter quepassarpelaáreasocialda residência.
PorBrasíliaserumacidadeseca, sugeriu-se
umasaladeestarque
abrissetanto paraa frenteda casa, quantoparatrás, numpátiodescoberto
comumagrandeparedede pedrasda regiãoe fios d'água
escorrendo
porela e caindonumespelhod'água.O hall deentradaprincipalé umgrandecorredor
comluznaturalsobrevegetação
típicada
regiãoque, a seguir,desemboca
numagrandesaladeestar.

Guilherme
Paoliello
Faculdade
de Arquitetura
e Urbani
smoda Univer
sidade
deSãoPaulo, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1979

Edifício-Sede
ltambé
_Datadoprojeto:2002_Data
da construção:
2003_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
Trata-sede umedifíciohorizontalde serviços(cincopavimentosincluindoo subsolo)paraalojarosescritóriosdeumgrupodeempresas
coligadasda áreade administraçãopredial.Oformatodoterrenogerouumaplantapraticamentequadrada
, distribuindoosambientes
de trabalho por toda a periferiado edifícioem torno de um grandevaziocentralinternoiluminadonaturalmente
. Dentrodessevazio
encontram-seas torres de circulaçãovertical e sanitáriosem estruturasindependentes
(concreto).Os ambientesde trabalhosão
totalmenteabertos, em escritóriospanorâmicos
, com móveiscoletivosexclusivamente
desenhados
paraa empresa.Estesambientes
recebemluz natural, tanto da periferia, filtrada por brisesmetálicosajustadosparacadaorientação
, comopelasiluminaçõeszenitais
sobreo vaziocentral.A velocidadeexigidaparaa execução
da obradirecionoua escolhadastéclJi_
cas construti11.
as e ate ·ais_,torios
eles de procedênciaindustrial de rápido fornecimento
e montagem
: estrutura em perfilados de aço, lajes
moldadassobreformas metálicas(steeldeck), caixilharia
modular e padronizada
, pisos em pintura industrial
autonivelante
, etc. Osubsolo
, a meio-nívelabaixoda rua, é
abertoparaosrecuoslaterais, constituindo-se
praticamente
em pilotis, possibilitando
o estacionamento
de veículospo~
todo o terreno, ora cobertose ora descobertos
, ligadosao
jardim. O último pavimento
, reservadoà diretoria da
empresa
, ocupa somente parte do pavimento total,
permitindoque as salas de trabalho se abram para o
terraço-jardimna cobertura
.

1
TâniaRegina
Parma
e Newton
Massafumi
Yamato_menção
honrosa
FaculdadedeArquiteturae Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
,
SãoPaulo
, SP,Brasil, 1977
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
,
SãoPaulo
, SP,Brasil, 1977
AlexandreRSVasconcelos, DanteBuzz
etti, EduardoLuís Martins Catharino
,
GabrielOmarSkuk,MárioCepollina
, MárioMotidomi
, Roberto
AntonelliFilho, Sílvia
Fazzolari
, WandirRibeiro(consultoria)

Ecoresort
Leebambou
_Datadoprojeto:
1999/2001
_Local:SãoSebastião,
SP,Brasil
Sertãode Barrado Una- SãoSebastião
, SP.O empreendimento
localiza-seem árearemanescente
de MataAtlântica, emestágiomédioa
à áreadoParqueEstadual
, e temcomopropósito
o resgatee a manutenção
da paisagem
, atravésdefaixas
avançado
deregeneração
, próximo
deconectividade
queo projetopropõe
. Volta-se parahospedagem
e eventosligadosaoturismoecológico
, parapequenos
grupos
, envolvidos
coma preservação
domeioambiente.
A proposta
deimplantação
bemcomoastipologiasdasedificações
propostas
buscaram
referências
nas
culturasindígenas
, e procuraram
contemp
larosestratosexistentes
naestruturada mata, semrelevarasexigências
dohomemcontemporâneo.
A propostaé o resultadode umtrabalhoqueenvolveu
diferentesáreasdoconhecimento,
queproporcionou
umaexperiência
decomointervir
emambientes
poucoantropizados
, levando-nos
a repensar
outrasformasdeintervenção
nomeioambienteurbano
, sobretudo
nasmetrópoles
.

TâniaRegina
Parmae Newton
Massafumi
Yamato
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Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Univer
sidadedeSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP,Brasil, 1977
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Ecoresort
BaíadosGolfinhos
_Datadoprojeto:
2002_Local:
Governador
CelsoRamos,
SC,Brasil
BaíadosGolfinhos- APAdoAnhatomirim
- Gov.CelsoRamos/SC.Oempreendimento
volta-separaatividadesdehospedagem
e serviços,
ambientaldo meiosociale físico, utilizandopreferencialmente
materiaisdefontesrenováveis,
energias
ligadosà questãoda preservação
alternativase reutilização das águas servidas.Em termos conceituaise metodológicos
contoucom participaçãode uma equipe
interdisciplinar para avaliaçãodos impactosambientais,além do envolvimento
e incorporação
de sugestõesda comunidadelocal no
processo
dedefiniçãodealgunsparâmetros
tais como:a ocupaçãoda praia,gestãodasatividadesligadasao monitoramento
ambiental,
buscado menorimpactona sua implantação,recuperação
de áreas degradadase a garantia da inserçãodesta comunidadeem
atividadesdiretase indiretas. A propostaapontapar .m.aornrnde ·_ote.r11e.oção
e ár.easde e.x.paJ1São
r.baaaco car.acte
.risticas_______
ambientaissensíveisquebusquema sustentabilidade.

_____,

PauloOropallo
Pascotto
Faculdade de Arquiteturae Urbani
smoda Universidadede São Paulo
São Paulo
, SP
, Brasil, 1987
'
CaterinaPoli(paisagismo; Francoe Forte
s (luminote
cnia)

L'Officie~
11
I_Datadoprojeto:2000_Datadaconstrução:
2000_
Local:SaoPaulo,SP,Brasil
Oprojetodesenvolveu-se
a partir deumedifícioexistente:lotede7 por30 metros
três pavimentos
, estruturametálicabranca, vidros, dois blocosligadospor um~:-r~ ~passarela
, poçosde iluminaçãoe ventilação
. Foramincorporadosà fachada
~~~
briseshorizontais
, alémde umacaixarevestidacompainéisde alumíniobranco
~~~
e vidro, servindode abrigoà entrada. Parafazera ligaçãodosandares,alémda
escada, foi instaladoum elevador
, cuja empenacegaservecomosuporteparaa
fixaçãode fotos, que aparecemna fachada.Procurou-se
ocuparos espaçosda
formamenoscompartimentada
possível.Alémda iluminaçãodiretanoforroe das
arandelas
, no corpoprincipalfoi criadoum forro/ marquisede gesso,abaixodo
nível dos forros removíveis
, reforçandoa linearidadedo espaço
. Umdos poços
originais de iluminação foi enclausurado
, servindo como duto técnico,
permanecendo
o outroabertoparaos blocosprincipais, ao qual foi incorporado
umjardim verticale umacascataquedesemboca
numespelhod'água.

,..<;,
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Roberto
Paternostro
FaculdadedeArquitetura
e Urbani
smoda Universidade PresbiterianaMackenzie, São Paulo
, SP
, Brasil, 1977
Aparecida
Ogino, MárioKanashiroe KerimaHelu(colabora
ção)

Edifício
Academia_Data
doprojeto:
2002_ Datadaconstrução:
2003_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
O projetoapresentado
ocupouo espaçodeumantigogalpão,encaixando-se
entreárvorese palmeirasantigas, naextremidade
sul dagrande
área ocupadapela AABB- Associação
AtléticaBancodo Brasilem SãoPaulo.A construção
destanovaedificaçãobuscouatenderao
programade necessidades
doclubeparaatividadesrecreativas
e culturais, alémdeespaçosdestinados
a novasmodalidades
esportivas
e
um estacionamento
nosubsolo
. Suaconcepção
defineclaramente
doisvolumesdistintos,sendoqueo primeiro
, construído
emestruturade
concreto
, abrigaas atividadesde apoio, sanitários,vestiáriose circulações
verticais
, enquantoo segundo
, emestruturametálicae vidro,
constituio espaçodestinadoàs atividadessolicitada
s peloprograma
, distribuídasem quatropavimentos
comumaamplavisãoda área
externado clube.Otérreoabrigaum bolichee umapiscinade hidroginástica
; os demaispavimentos
compõem
ambientes
paraginástica
,
muscula
ção, dança, meditação
, e quadrasdesquash.Entreosdoisvolumesháumátriocentral
tra o acessoe a escadaprincipal,
interligandoe integrando
todosos pavimentos.
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1
Roberto
Paternostro
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
,
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1977
Aparecida
Ogino
, MárioKanashiro
(colaboração)

Residência
R.Cohen_Data
doprojeto:
2000_
Datadaconstrução:
2001_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
Oprograma
da residência
apresentada
paracasalcomumfilho incluiu,alémdosambientes
usuais,dois espaçosdiferenciados:
um escritóriopara trabalhodiário, localizadono
pavimento
superior,
quepudesse
desfrutarda vista paraa HípicadeSantoAmaronofundo
do lote e um local para ensaiomusical
, dispostoisoladamente
no subsoloda casa.
Asrestrições
doloteamento
e a jabuticabeira
existente
noterrenodefinirama implantação
e
o formatoda casaem "L". Na buscadosespaçosnecessários,
das melhores
vistase da
melhorinsolação
paraos ambientes
, foramfeitosalgunsrecortes,
e novoselementos
foram
acoplados
aoformatoinicialsurgindoumnovovolume,composto
porumarelaçãodecheios
e de vazios,de luz e de sombra
. Internamente,
os espaçossãocontínuos,
integradospelo
vazioda saladejantar,entendido
comoo centrodeconvivência
da casa.
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PauloHenrique
Paranhos
dePaulae Silva_3º
prêmio
Universidade
deBrasília,Brasília
, DF
, 1982

Catedralde Palmas_Data
doprojeto:2001_Local:Palmas,TO,Brasil
A permissãode se buscarumaarquiteturaquese fundamenteem conceitosmaisamplosda sensação,da intuição,da emoçãoe da
razãoé o combustívelnecessário
parao nossofazerarquitetônico.Nãonossatisfariafalar somentedas questõesprogramáticas
que
acompanham
estetrabalhomaso prazerde se buscarumasoluçãoalternativada expressão
arquitetônica.O altar sobreas águas,
assim comoo horizontecomoponto mais profundode contemplaçãocontrapondoà verticalidadeda própria nave são questões
fundamentais,masqueríamos
enfocara volumetriadovazio,da geometriaquesubvertea ordem,quepermite-nos
encontrarresultados
maisinteressantes
semdeixardebuscardeformaapropriadao jogodeescalas,oscheiose vazios,a leveza,o gesto,a elegância.Enfim,
as questõesinerentesà arquitetura.Casae cidade,habitantee cidadão,mais do que isto, a vontadede não fixar uma visão
fragmentadada dinâmicapercepção.
ComodisseCarlosBorges:"Umalinha inclinada?Não,apenaso necessário
gestoque,singelo,
desorganiza
e tornao óbviocantonuminusitadojogode matérias".Podemos
dizer,portanto,quenestetrabalho,o forte nãoé o ponto
concretoquetangenciaos limitesapresentados
maso resultadode um momentoqueevocaa transiçãode•umasituaçãosupostamente
real ou imaginária;o mesmoquedefineo limiar entreluzese sombras
. Evidentemente
sutil e definitivamentepotentena sua própria
delicadeza.
Umresultadoclaramenteetéreo,privilégioda própriaexpressão
do espaço,aquiloquepairano ar.

PauloHenrique
Paranhos
dePaulae Silva
Universidade
deBrasília
, Brasília
, DF
, 1982

Residência
JairoBisol_Data
doprojeto:
2001
Datadaconstrução:
2001-2002
_Local:Brasí~a.
DF,Brasil
Em área privilegiada,com suas visuais voltadaspara o LagoParanoá
incluindouma panorâmicado Palácioda Alvorada,esteprojetorevelaum
cuidadoso
e_xercíciodeimplantação:
evitara relaçãodiretacoma precariedade
do entorno1med1ato
atravésde umevidentecontroleda paisagem.
odeclive
acentuado
do~erreno
evidenciao emolduramento
criadopelograndepisoque
avança
, l1gaçaodireta entrecozinhae lazer;comosolicitado.As diversas
perspectivas
enriquecem
seuseixospermitindoqueo grandepórticoenvolva
todo_o lazer, jardim e raia conjugados.
Sociale lazer
, parte do mesmo
continuum
, se expõemà varanda
, suítee escritóriono pavimentosuperior.
A geometria
definelimites:aberta,a escalavolumétrica
seinvertee assimse
tornaa grandeexpressão
dovolume:o vazio.

MarcielPeinado
e Benno
Michael
Perelmutter
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
CatólicadeSantos,
Santos
, SP,Brasil, 1976
Faculdade
deArquiteturae Urbanismoda Universidade
de SãoPaulo
,
SãoPaulo, SP,Brasil, 1960

UnidadePoupatempo
/ Guarulhos_Data
doprojeto:2001-2002_
Datada construção:
2002_Local:
Guarulhos,
SP,Brasil
O projeto, elaboradoem conformidade
com o programafornecidopela Prodesp/ Poupatempo
, intervémnumafábrica de alimentos
,
de construçãopredominantemente
térrea,desativadahá muitosanos,situadana RuaJoséCampanella,
nº 5, esquinacoma Avenida
TancredoNeves
, junto à Via Outra, no municípiode Guarulhos
/ SãoPaulo.A estruturametálicade coberturaexistente
, emsheds,foi
totalmenterestauradae reforçada,com vedaçãoem telhas do tipo "sanduíche"
, da Perkrom
, com isolamentotérmico;as vedações
internasforam removidas
, surgindo
, em conseqüência,
um novoespaçof' ·
·
ds~ape
, · d'sp sá.v
Qov..as
u çõ s de..s...t
,.._______
antigafábrica. Ummezanino
de atendimento
públicofoi incorporado
a este
landscape,comacessoporamplarampa, e reformulados
osdoisexistentes.
As alvenariasexternasde vedaçãoforam mantidase, nestas,criaram-se
aberturasde iluminação
, comvedaçõesmodularesem caixilhosde vidros
laminados
, protegidosporgrelhasmetálicas
, comoelementos
desegurança
e de quebra-sol.A áreatotal de intervenção
do projetofoi de 7.485,00 m1.
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Francisco
JosédosSantosPereira,
GraçaGondim
dosSantosPereira
e LenisedeCarvalho
VazPorto
Faculdade
deArquiteturada Univer
sidadeFederalda Bahia,
Salvador
, BA, Brasil, 1978
Faculdade
deArquiteturada Univer
sidadeFederalda Bahia,
Salvador
, BA, Brasil, 1979
Faculdade
deArquiteturada Univer
sidadeFederalda Bahia,
Salvador
, BA, Brasil, 1973

SENAI
/ CIMATEC
- CentroIntegradode Manufatura
e Tecnoogia_Datado projeto:2000_
Datada construção:
2002_Local:
Salvador,
BA,Brasil
Abrigafunçõesde CentroTecnológico
para formaçãode mão-de-obra,visandoa produçãoindustrial automatizada.A concepção
arquitetônicavalorizaa forte imagemtecnológica
, a aplicaçãode elementossimbólicosdo estágioinicial/ artesanale doestágioatual
/ tecnologiada automação,a vigorosaexpressãoplástica da volumetria
, a flexibilidadedos espaçose a racionalidadeconstrutiva
atravésde sistemaestruturalmisto- concretoarmadoe metálico-, o layoutestratégico
, garantindofuturas adaptações
e destacando
os equipamentos
de maiorimportância
, o desenhoe as opçõestécnicasfocadosna otimizaçãodoconfortotérmoacústico
e nastécnicas
de produçãomais limpas. Compreende
espaçospedagógicos:
salas de aula, biblioteca, auditório;oficinas e laboratórios;áreasde
convivênciaextraclasse
; espaçosadministrativos
; espaçoscomplementares
de refeitório,segurançae controle;centraisde utilidadese
gases; áreaurbanizadae estacionamentos
.
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Mariana
Fontes
PérezRial
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
,
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 2002
Rebeca
Scherer
, MiltonBraga(consultores);
MatheusH.Gaspar
, CelsoMori,
EmíliaHayashi
(colaboração)

Reurbanização
deÁreajuntoao Portode Santos_Data
doprojeto:2002_Local:
Santos,SP,Brasil
O projetoconsistena recuperação
de áreaemprocesso
deabandono
junto aoconjuntoportuáriodeSantos.A propostafoi a de um projeto
que parte da análise históricae social e compreende
as questõeslocais, regionaise nacionaisdo espaço.Elaborou-seum plano
urbanísticoamplo,queestipuladiretrizesdiferentesparadiversasáreas. Dentrodeste, realizou-seum projetoconcreto,restritoa uma
área menorali inserida,cujas principaiscaracterísticasa destacarsão a recuperação
de galpões,hojeem desusono porto, que se
integrama um largoexistenteem frenteao MercadoMunicipale têm usoculturale esportivo
; a integraçãoentreo tecidodo portoe a
malhaurbanapróxima,atravésda criaçãode umaraia e umclubede remo;a integraçãodo cemitérioali existente,tornando-oparteda
vida diária;a criaçãode um novoedifíciode usosmúltiplos, quesupreas necessidades
da populaçãolocale reúneatividadesculturais
e de lazer,criando, na praça,umespaçode destaquemunicipal.

LuizAntônio
deBarros
Perrone
e Rosana
Rivelles
Pierri
Faculdade
deBelasArtesdeSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1984

Agência
BoaVistadoBankBoston
_Local:
SãoPaulo,
SP,Brasil
_Datadoprojeto:
2000_Datadaconstrução:
2000
•
O projetoparaa AgênciaBoaVistadoBankBostoncomobraconcluída
' • ''
emjunhode2000,foi concebido
levando-se
emcontaumterrenoamplo e arborizado
, acessoatravésde duasruase idealizado
a partirde um
programaarquitetônicoexistente.Comisso procuramos
implantara
agênciade maneiraqueintegrasse
a edificaçãoaoestacionamento
eà
P;açaprojeta~a
. Oauto-aten_dimento
localizado
emumpontoestratégico
facilitaa comunicação
entrea praçae o acessopnnc1paa agencia.
Ja_
a concepçao
estru
,t~ral foi pensadade maneiraa otimizaro prazodeconstrução
e garantirvãoslivres, coma execução
de umaestrutura
m1~ta
_(concreto/metal1ca)
. A escadaquelevaao 1ºpavimento,
executada
comestruturametálica
, oferecea sensação
detransparência
e de
v1s1?1l1dade
p~ratodaa praça,e coma criaçãode umjardiminternosoba escadafoi possívelintegrá-laaoambienteexterno
, completando
assim,a arquiteturadetodoo conjunto
.

KatiaPestana
e Claudio
Diaféria
Faculdade
deArquiteturae Urbani
smoda Universidade
deSãoPaulo
, .1991

PROJETO
CONVIVÊNCIA
EPARCERIA
- OBATI
_Datadoprojeto:
2001_
Local:Estado
deSãoPaulo,Brasil
OOBATI
(oleodutoBarueri-Utinga)
é um polidutoda Petrobrás
quetransportagasolina,álcool,óleoscombustíveis
e gásdecozinha(GLP).
Em
seus50 quilômetros
deextensão
passa,a umaprofundidade
médiade 1 a 3 metros
, poroitomunicípios
: Barueri
, Osasco
, SãoPaulo
, Taboão
da Serra,Diadema
, SãoBernardo
doCampo
, SantoAndrée SãoCaetano
doSul.NomunicípiodeSãoPauloa dutoviaatravessa
as regiõesdo
Butantã, CampoLimpo,CapãoRedondo
, Capelado Socorro
, CidadeAdernare Jabaquara
, equivalente
a 53% dototal dasfaixasde dutos.
A Caracterização
e Diagnóstico
Sócio-Ambiental
dasáreaslindeirasao OBATI
deuinícioà implementa
çãodo ProjetoConvivência
e Parceria.
Umaequipede urbanistas
, arquitetose geógrafos
somou-se
à equipedeeducadores
ambientaisdo projetoe percorreu
a faixa,identificando
suascaracterísticas,
classificandoos tipos de interferências
, avaliandoas áreasde maiore menorpressão
, mapeando
todosostipos de
equipamentos
públicospresentes,
comoescolas
, postosdesaúdee tambémasentidades
sociaise lideranças
r.omunitárias
. Oresultado
desse
trabalho, apresentado
em umasériede mapas
, fotose quadrosanalíticos
, possibilitouumavisãoamplae atualizadadocontexto
emqueo
OBATI
estáinseridoe tornou-seumimportantebalizadorparaações
, obr s d_e.m oria él~ytenção dop,~tº··~·~;·~ ..,,.,
'"// ....
;~,,~
'-'t ..:
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1
Francisco
Petracco
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Mackenzie
,
SãoPaulo,SP
, Brasil, 1959
RuthVerdeZein(consultoria)
; CláudioAkiraIda, Leandro
Cerny
,
Leonardo
Lenhara
e RobertCunha(colaboração)

PaláciodasNações
_Datadoprojeto:
2003_
Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
Naconfluência
dosriosTamanduatehy
e Tietê,o PaláciodasNações
seespelhaemsuasaguasnovamente
1mpas
. esv10e um rec o das
marginaisdelineiao ParqueCentralgarantindoà população
o plenousufrutodas margensde seusprincipaisrios. O PalNAtem 100m de
altura.Umagrandecaixadevidroe aço,postadaemdiagonal
, contémnoseuinteriorumagrandeesfera- o GloboTerrestre
- apoiadaem
umatorredeconcreto
. Oembasamento
semi-enterrado
contémosserviçosdeapoiosobreosquaispodemacontecer
eventosparaaté20 mil
espectadores.
Dohall acessa-se
o interiorda Torre- Eixoconduzindo
a umaviagemimagináriaao planetaestruturadapor "paralelose
meridianos"
metálicos.
Pormeiode esbeltaspassarelas
chega-seaos"países"
- contornos
incrustados
em suasuperfície,
amplosespaços
suspensos,
ondeocorrem
exposições
fomentadas
pelasnaçõesquerepresentam
. Combinando
concretoprotendido
e aço, a torreé envoltapor
umgrandecubodevidrosustentado
porperfisestaiados
.
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Francisco
Petracco
Faculdade
de Arquiteturae Urbanismo
da Universidade
Mackenzie,
SãoPaulo, SP,Brasil,1959
AnaLidiaFaria, CláudioAkiraIda, LeandroCernye LuisCláudioAraújo(colaboração)

EdifícioEscolarUniversidade
Anhembi
Morumbi
- Unidade
VI - Campus
Vila0límpia_Data
doprojeto:2001_
Datada construção:
2002_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
O Prismaé compostoporduasalas de salasde aula e um grandevaziocentral,generoso,
de 16 m, fechadona partefrontal por uma
cortina,vazadopelo volumede uma escadacom saborde esculturae, na posterior
, pelas salas de Coordenação
e Laboratór
ios
pertinentes.
A permeabilidade
doedifícioenfatizadoemseuacessoabrigadoporumaaudaciosavigatreliça de33 m devão.Osanseios
dos passosfluidos, ondeas circulaçõeshorizontaise verticais servemde espaçospara o comportamento
coloquialde interação.
O grandesaguãoé um espaçoáridoondeas pessoasconstroemsua dinâmica,atravésde encontroscotidianamente
sistemáticos,dos
diálogosacadêmicos,
coma riquezade seuspés-direitosdescontínuos
e variáveis.As salasde panosde vidrorefletemo convíviocom
a sociedadeexpondo-se
e magnetizando.
A buscada harmoniase faz na repetiçãoda linguagemestruturalde seuscomponentes
principais, sempresolicitadasa grandesvãose no espaçotérreo,já em detalhe,peloritmode suaslajes mistasde formasmetálicas
.
A escadatem a proposição
de nãomaculara generosidade
da áre2,tão esquecidanosprogramascontemporâneos
de escolase porisso
nãoapóiano chão,está alçadaportrês tirantes que se prendemà co);iertuJe se engast nasyigas_1;dps_,
an_q~.c~s,refleti_gdo~se
no
·~:~
Yt,;;' -''.t.:.ff" .~ ..
espelhod'água,comose fosseo acessovirtual do conhecimento.
",.,..
, ~ ..
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LilianDaiPiane RenatoDaiPian
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
SãoPaulo,SP, Brasil, 1981
'
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da PontifíciaUniversidade
Católica
de Campinas
, Campinas
, SP, Brasil, 1981
Fernanda
SilvaFerreira
, MarioRodriguez
Echigo(colaboração)

CasaBrava- Ubatuba
_Datadoprojeto
: 2000_
Datadaconstrução:
2001_Local:Ubatuba
, SP, Brasil
Esta residênciade veraneioestá localizadapróximoa Ubatuba,cidade o I ora no e e ao auo. mpan a a em lote 1ngremee
9.000,00m1, tem, emseuentorno,a exube
rantevegetação
da MataAtlântica,e abre-separaumabelavistado mar.A topografiadoterreno,
o climaquentee úmido,o altoíndicepluviométrico
da regiãoe a dificuldadedetransporte
demateriaisaolocalforamparâmetros
queregeram
a concepção
do projeto.Composta
pordois pavilhõespré-fabricados
de madeira,a casaestrutura-se
a partirde duaslajesde piso,quea
possibilitamficar totalmenteisoladado contatodiretocomo terreno.A cobertura,
divididaemtrês planosdetelhasde alumínio,protege-a
das chuvasconstantes,enquantosua qualidadeambientalinternaé garantidapelapermanente
ventilaçãocruzadaquesuasaberturas
proporcionam.
Acriaçãodedoispavilhões,
interligados
porumcorpodeescadas,
possibilitou
a claradivisãoentresuasáreasíntimae comum.
No primeiropavilhão,à cotade nível maisbaixa,a saladeestare a cozinhaseabrem,emgrandesportasenvidraçadas,
paraumacontínua
varandaqueprotegetoda a suaextensão
. O segundopavilhão,na cotade nível maisalta, abrigaos dormitórios
, quepodemse abrirtanto
para a vista do mar,quantoparaa da densavegetação
nativaqueenvolvetodaa casa.A composição
daslâminas decoberturae dobanco
contínuoque protegee define a varandaconfereà casaumasuavehorizontalidadrompida
e,
pelovolumetransversalda escadade acesso
e pelosdoiscorposverticais, emalvenaria, quecomportam
a churrasquei
ra e o fogãoa lenha- duastradiçõesdentroda culináriabrasileira.

LilianDaiPiane Renato
DaiPian
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1981
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da PontifíciaUniversidade
CatólicadeCampinas,
Campinas,
SP,Brasil, 1981
PabloChakur
, PaulaOiNubila, MariaJulietaAndrés(colaboração)

Associação
Alumni
_Datadoprojeto
: 2001_Datadaconstru
ção:2002_Local
: SãoPaulo
, SP,Brasil
.
_
Estaescolade inglês,localizadana cidadede SãoPaulo,no bairrodo Morumbi
, contémum programaextensoparaas d1mensoes
do lote.
Comfrente para duasruas,adapta-seao desnívelmédiode 12 metrosentreelas.O acessoao edifíciopodeserfeito pelasduasruas.
O principal,junto à maiselevada,conduzàs atividadesda escola
, localizadasnotérreoe nostrês pavimentos
superio
,res. As garagens
,
distribuídasem meios-planos
nosquatropavimentosinferiores,vencemo desnívelnaturaldo terrenoe se conectama rua maisbaixa.
A estrutura, apoiadasobreseis pilarese recuadada periferiado edifício, permiteque se viabilizemos acessos,e as circula~õ_es
das
garagensque, pe_la
,s_exíguas_dimensões
do_terreno,têm suasvag~ es~ iona ntodistribuídasemrampascontinuas.Oed1f1c10
, com
sua vedaçãoperifericadesvinculada
,d_osistemaestrutural,
· ..,
rI
possibilita às salas de aula, laborator1os
e.b1bl1oteca
,, uma-....., . '-Tr
caixilharia contínua protegida
_ por brises . metal1c~s"""
1
horizontaisem toda a sua extensao.O ac~ssoprincipalnao,
111
contém grades ou fechamentosJunto a d1v1sado lote,
111
r
minimizando as barreiras entre os espaços públicos
111~ •
e privadosquea metrópoleviolentainsisteem intensificar
.
11I~
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CibeleCorreard
Piccolo
e Douglas
Piccolo
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Pontifícia Univer
sidadeCatólica
deCampinas,
Campinas
, SP
, Brasil, 1996
FaculdadedeArquitetura
e Urbani
smoda Univer
sidadedeSãoPaulo
,
SãoPaulo
, SP
, Brasil,1969

Hipermercado
Angeloni
_Datadoprojeto:1999_
Datada construção:
2002_Local:Florianópolis,
SC,Brasil
A EmpresaA. AngeloniCia. é origináriada regiãode SantaCatarina, ondetinha umacerta excus1v1a e e mercao. o so rer seria
concorrência
das grandesredes,tanto nacionaisquantomultinacionais
, começoua adotarum novopadrãode loja, ondea arquitetura
deveriaapresentarum carátersingular, contendosignose símbolosarquitetônicosque conotassem
contemporaneidade
por um longo
período.Emfunçãode sua localizaçãoestratégica
, deveriaser referênciavisual em seu ramode atividade, apresentando-se
comoum
cartãode visita da cidadede Florianópolis
, induzindoe motivandoo públicoconsumidora elegê-laparaefetuarsuascompras.Para
obtermosesta contemporaneidade,
além de um forte desenhoem contraposição
à paisagemurbanaortogonale caótica,evidenciado
pelaforçavisual das superfíciescurvas, elegeu-setecnologiacommateriaise sistemaconstrutivoqueo reforçasseesteticamente
. Os
materiaisestruturaisforamutilizadossemumaintençãoapologética
, massim, coma de se tirar o máximopartidode suasvocações
.
Osvedasrevestidosseguiramo mesmocritérioconceituai.Estruturasemconcretoe em açointegram-see harmonizam-se.
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CibeleCorreard
Piccolo
e Douglas
Piccolo
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da PontifíciaUniversidade
Católica
deCampinas
, Campinas
, SP
, Brasil, 1996
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
,
SãoPaulo,SP
, Brasil,1969

PaçoMunicipal
doMunicípio
de Louveira,
SP_Datado projeto:2003_Local:Louveira,
SP,Brasil
Projetoem áreaacidentadae comexuberante
vista, localizadaem local estratégicodo município,cuja intençãoé a de desenvolver
e
criar uma novacentralidadeurbana.A área,alémde dar lugar ao PaçoMunicipal, sededo poderexecutivo
, está destinadaa outras
atividades,tais como;CâmaraMunicipal,Fórum,Anfiteatroe Galeriade Serviços.O PaçoMunicipaltem comoobjetivoconceituaisendoo primeiroa serimplantadona área- criar apeloarquitetônicoparadar inícioa essaestratégia.Oprogramaextensoe a releitura
de fragmentosda arquiteturaclássicae sua exacerbação
, fecundadapelo repertóriocontemporâneo
, foram fundamentaispara a
obtençãode umasingularplasticidade,simbolizando
a

Valdemir
Pimentel
Universidade
deMarília, Marília, SP
, 1995
Mariada Conceição
da Silva(coordenação)
; MariaAliceNeto
,
Norberto
Rodrigues
da Silva,DanielaZacarelliFerreira
, FabianaMoraes
MárioLaurisJúnior(colaboração)
; AugustoMedeiros
Neto(paisagismo
)i
WilsonRamos
, Eduardo
D. Dias, Moysés
Dalanda Silva, Sebastião
da Silva Andrade(projetoscomplementares)

TERMINAL
RODOVIÁRIO
DEMARÍLIA
SP_Datadoprojeto:1998_
Datada construção
: 1999-2OO3
_Local:Marília
, SãoPaulo
, Brasil
O atual, inaugurado em 1978, nãocomportao fluxode usuárioshoJeex1sen e. en ro esseconexo, oram pensaos 1versosa ores
para elaboraçãodo novo projeto. Em princípio, a escolha da área, sendodefácil acesso
, é paraevitara circulaçãodosônibusnocentro
da cidadee as conseqüênciasnocivasao sistemaviário.Apósanálise, foi escolhida umaáreadeaproximadamente
34.000m1,localizada
às margensda SP-294. O partido arquitetônicoadotadoé de visão futurista, tanto em sua plástica comoem sua funcionalidade
,
idealizado pelo arquitetoValdemir Pimentel.A questãoda viagemfoi elaboradade forma lúdica, "inspirandoa uma grandeviagem
espacial", pois o projetotem a formade um disco, porémcomduasasaslaterais: pérgulasdas águase pérgulasdasflores.

Clodualdo
Pinheiro
Jr.e Fabiano
BorbaVianna
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da PontifíciaUniversidade
Católica doParan
á,
Curitiba,PR, Brasil, 1994
Faculdade
deArquiteturada Univer
sidadeTuiutidoParan
á, Curitiba
, PR, Brasil, 2002
PriscilaTiboni(colabora
ção)

Faculdade
deMedicina
e Faculdade
deCiências
BásicasdaNutri
çãoe Alimentação
Universidade
doPorto
, Portugal
_Datadoprojeto:
2OO2
_Local:
Porto
, Portugal
Definida comopatrimôniomundialpela Unesco, a cidadedo Portoapresentaum forte contatoentrea cidademedievale a metrópole
contemporânea
. Aonorteda cidade, o convívio dediferentesgeraçõesgerougrandediversidadearquitetônica
, cenárioparaa inserçãode
um complexoprogramaqueatendeduasfaculdades.Oconjuntodeedifícios, queremeteàs funçõesdocorpohumano
, possuiconcep
ções
diferenciadase eficientesque primampeloconvívio próximodosalunos.Amplosespaçossemi-abertos
e o forte referencialda biblioteca
/auditório - umedifíciosuspensodotérreo- permitema permeabilidade
docomplexo
. A flexibilidadedo projetoestáemsuaserenavisão
parao futuro, ainda que restritoao atual programa
. Acreditamos
ser o deverdestaarquiteturarepresentar
, propiciar e fundamentaras
melhores condiçõesparaqueo aprendizado
seja perpetuado
, renovadoe infinito.
7
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1
Clodualdo
Pinheiro
Jr.
e FabianoBorbaVianna_menção
honrosa
Faculdade
deArquitetura e Urbanismo
da Pontifí
cia Univer
sidade Católica doParaná
,
Curitiba,PR, Brasil, 1994
Faculdade
deArquitetura
da Univer
sidade TuiutidoParaná
, Curitiba, PR, Brasil, 2002
PriscilaTiboni(colaboração)

Landmark
Tower
/ U2Studio
_Datadoprojeto:
2002_Local:Dublin,
Irlanda
O processocompositivoseguidopelas primeirasconstruçõesmodernasdefinia soluçõe
Ç _,_ _r_-,:~
_
1
geométricas
no equilíbriode linhas, superfíciese volumes.A introduçãodo oblíquotrouxe1
1 _: _ 1
a possibilidadede formas mais individualizadas,onde tensão e desequilíbriosão I
i ·-, •-_J.
1
contrabalançados
por elementosdo entorno.Atravésde métodosconstrutivoseconômicos
concretoarmadoe aço- a LandmarkTowerconstituiuma grandemassaassimétrica
, verd
e envidraçada
, querefleteo seuentornoe remeteao GreenMarble
, preciosapedrairlandesa
.
Nocoroamento
doedifício,o estúdioda bandaU2traduza durabilidade
da rochaemsuasólida- .
e longa carreira.Além deste, nos dois últimos pavimentos,a torre comportatambém
~" __
apartamentosresidenciaise conjuntoscomerciais,Night Club, restaurantee CoffeeBar.::;.;
A privilegiadainserçãoda edificaçãogeraa responsabilidade
de alavancara recuperação
dei
= = =--- - 1iit+ ~ ~=
umadegradada
áreaemDublin.Umnovopontodereferência
, símbolodequalidadee evolução

L ~-

=:=~-__:
~:!:=::'.:_
~==~_J
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JúlioCezarBernardes
Pinto
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
CatólicadeGoiás
, Goiânia
, GO,Brasil,1989
JoséGilbertoPires(colaboração)
RicardoPavanelli(estagiário)

Memorial
à República
dePiracicaba
_Datadoprojeto:
2002_Local:
Piracicaba,
SP,Brasil
A propostaapresentadabuscaa definiçãode um lugar urbano.Umapraçaque articula e dominatoda a composição
. Explora-se
a
necessidade
docaminharcomoumacondiçãobásicaparanovasconquistas
. Sendoassim, propomos
a formaçãode duaspraçasonde,na
primeira,dispomos
o Monumento
à República
e, na segunda,maiselevada,trêsobjetosprismáticosabstratosquesatisfazem
e cumpremas
necessidades
programáticas.
A descoberta
dá-se,dessaforma,pelopercursoreveladorde novasexperiências
espaciaise descobertas
sentimentais.
Exige-se,
assim,umaparticipaçãoativa das pessoas,umaobservação
atentae sensível.Trêsblocosindependentes,
porém
devidamente
articulados,cumprema funçãoprogramática
, Umdelesé desünadoao auditó
r io, o outro, ao foyer, exposL
ção e biblioteca
,
e o terceiro
, ao restaurante.A disposiçãodos objetos
arquitetônicosdefine o desenhodo lugar. O espaço
resultante"entre"os mesmosé capazde gerarricos e
variadosângulosperceptivos
. A abstraçãodos volumes
ganhasignificadonoconjunto.Ocaminhar
, a surpresae a
fragmentação
alterama relaçãodoobservador
como objeto.
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JúlioCezarBernardes
Pintoe lsayWeinfeld
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
CatólicadeGoiás
, Goiânia
, GO
, Brasil, 1989
JoséAparecido
dosSantos(colaboração)

Memorial4º PrêmioUsiminas
- SededoGrupoCorpo
Umlugarparao pedestre,umespaçoparao corpo
_
Datadoprojeto:2001_Local:BeloHorizonte,
MG,Brasil
"A fenomenologiada imaginaçãonão podese contentarcom uma re uçao que rans orma as imagensem meiossu alterno; e
expressão.(
...) A fenomenologia
da imaginaçãoexigequevivamosdiretamenteas imagens,queas consideremos
acontecimentos
súbitos
da vida. Quandoa imagemé nova,o mundoé novo."GastonBachelard
. Propõe-seuma imagemque expresseas potencialidades
construtivasdo aço,explorandosuas possibilidadesplásticas.A estruturaé consideradaumfator determinante
da arquitetura,porém
,
negandoo convencionalismo
formal característicodessesistemaconstrutivo.Os volumesdo GrandeTeatroe EstúdioA, revestidos
em cobre,geramumaimagemsimples,porémforte,queganhaexpressão
dentrodoconjuntoarquitetônico.
Umavariedadedeelementos
sutilmenteorganizadosgera uma imagemcomplexa,elaboradae extremamente
dinâmica.A surpresa,os "acontecimentos
súbitos"
valorizame enriquecemo processoperceptivoda formaplásticaarquitetônica.Umanovaimagemconfigura-sena memóriadosatentos
e sensíveisobservadores.

LuizFelipeTeixeira
Pinto
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismoda Universidade
deSãoPaulo
,
SãoPaulo
, SP,Brasil, 1988

Residência
Morumbi
_Datadoprojeto:2000_
Datada Construção:
2002_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
A residênciaestá implantadaemterrenode acentuadoaclive, comvista paraa cidadedeSãoPaulo,aos_fundos.Noníveld_arna, apenas
garageme acessos.Nopavimentotérreo, cinco metrosacimado nívelda rua, a entradasocial_determ~na
um eixoqued1v1de
a planta
em dois volumes.À esquerda,os ambientesde estar, marcadospela fluidez e transparenc1a;
a d1re1ta,os de serviço
, mais
compartimentados.
Nafrenteda casa,umasala menorcomamplasaberturas,tanto parao jardimcomoparaa fre,nte.Aosfundostemos
a sala principal, compé-direitoduplo, o terraçoe a sala dejantar abrindo-separao 1ard1m.
_O,p_av1mento
superiore marcadopelogrande
vaziocentralquese abresobrea sala principal,emcuja parteposteriorlocalizam-se
o escntono
: umterraçoe umasaladeestudo.Uma
, voltadosparaa frente.Aindanessepavimento,umaescadaleva
passarelasuspensasobreO vaziodá acessoaovolumedosdormitórios
a um mirante,que revelauma belavista da cidade.

'.,.,
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1
AnaCarolina
Luchessi
Poli
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda Universidade
Presbiteriana
Macken
zie,
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 2002

AnexoResidencial
emPoçosde Caldas- MG_
Datadoprojeto:2002_Datada construção:
2002_
Local:Poçosde Caldas,MG,Brasil.
Leis municipaisde uso e ocupaçãodo solo induzemà
criaçãodeespaçosresiduaisnoslotes- recuosestreitos
que formam corredoresquase sempresubutilizados
.
Nestaresidência
, situadaemum bairrocentralde Poços
de Caldas,MG, sua implantaçãonãosó crioucorredores
comoprejudicoua iluminaçãodos ambientese da área de lazer- situaçãoagravadapela atura (e 1mpantação) as construções
vizinhas. Pretendendo
ganharáreaensolarada
, propôs-sea criaçãode um blocoseparadoda moradia- junto à faceopostadoterrenoqueabrigariaas funçõesdesejadas
: serviço
, convivência
, lazere estudo. Estasoluçãointegrouespaçose usos, permitindoqueatividades
diferentesacontecessem
simultaneamente
, sem conflitos, evitandoáreasresiduais
, unificandoespaçosnão-construídos
. Ao mesmo
tempo, a armazenagem
das águas pluviais, captação de energiasolar, utilizaçãode madeirareflorestadailustram a consciência
ecológicacontidano partidodo projeto.
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Juliana
Barros
deRezende
EscoladeArquitetura
da Universidade
Federal
deMinasGerais.
BeloHorizonte
, MG, Brasil, 2002

Reconversão
deedifícios
daregiãocentraldeBeloHorizonte
parahabitação
popular_Data
doprojeto:
2002_
Local:BeloHorizonte,
MG.Brasil
A propostaconsistena reconversão
de três prédiossubutilizados
na áreacentralde BeloHorizonte
, coma finalidadede gerarunidades
habitacionaispara pessoascom baixarenda.Essapropostatenta solucionardois grandesproblemasdas cidadesque são o déficit de
moradiase conseqüente
crescimento
de áreasde ocupaçãoirregular
, e a degradação
da áreacentral.Parao projeto
, foi pensadauma
integração
entreostrêsedifícios.A intervenção
consisteemaproveitaros vaziosexistentes
criandograndesrasgosquepudessem
unificaro
conjuntoe criarumarelaçãoentreelee a cidade,comumgrandeespaçopúbliconotérreoe subsolo
. Issoresultounumespaçodecirculação
entreos apartamentos
que foram periferizados,
e um pátio, no subsolo,com bancose uma grandeescada-arquibancada
, alémde um
umoutropavjmento
acimaondese
bicicletário.Nospavimentos-tipo
, os apartamentos
foramreconvertidos
para
s menores,
e foi cri_ado
localizammaisapartamentos
e a lavanderia
comunitária.

Affonso
RisiJr.
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismoda Universidade
PresbiterianaMackenzie
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1972
W1ll1an
T.S.Miyagui(colaborador)

0PEC/ Faculdade
Paulistana_Data
doprojeto:
2001
Datadaconstrução:
2002_Local:
SãoPaulo,SP,Bra~I
O _p,rojetoarquitern~ico
_procurouresolvera difícil inserçãourbanado~
ed1f1c1os
da 1nst1tu1çao
, instaladaemlotedemiolodequadracomumúnic
e estreitopontodecontatocomo sistemaviário.Aedificação
anterior
, projet lfj
dosanos80 deoutroarquiteto
, nãoerapercebida
a partirdoexterior
dolote,
o quetornavaa Faculdade
Paulistana
, de certaforma,invisível.o nov
edifício,comdoissubsolos,
térreose 12 pavimentos
, foi implantado
noeix
do acessoaoterreno
, ortogonalmenao
teblocoexistente,
paraabrigarsala.
-..
de aula, laboratórios,
espaçosadministrativ0es de apoio,além de u
auditórioe áreasde estacionamento.
A estruturaé em concretoarmado
excetonascoberturas,
metálicas
, comtelhasparaisolamento
termoacústico
Caixilharia
e quebra-sóis
sãoemalumíniocompinturaeletrostática.

Eduardo
Ribeiro
Rocha
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP,Brasil, 1973
Fernando
Freitas
, SérgioFicher(coordenadores
dearquitetura);Isabella deAlmeida
,
SandraPeres(coordenadores
de interiores)
; AnaPaulaBattesini
, CésarPeraro
, CristianeAmaral
,
DanielaOliveira
, FábioGoldfarb
, FábioJackson
, Graziela
Arruda
, HelenaMachado
, KarinRicciardi
,
LilianKawaguti
, Lourde
s Batista, MárcioBariani, RicardoPereira
, RitaGermano
s (equipetécnica)

SERASA
_Datadoprojeto: 1997_Datadaconstru
ção: 2002_Local:São Paulo, SP,Brasil
O Projetoda novasededa Serasateveinícioem 1997e foi desenvolvido
emterrenode 10.000,00 m1, na Avenidalndianópolis.
Umdos
desafiosdo projetoera buscaruma integraçãodas diversasáreasda Serasa,queaté entãoestavammuitoprejudicadas
pelaantiga
descentralização
da empresaemváriosedifícios.Optou-seporumasoluçãode layouttipo openspace.Estasoluçãode layout,aliadaao
conceitode modularidadedo projetode arquitetura
, permitegrandeflexibilidadepara mudançase uma adaptabilidademuito
grandeaossistemasde iluminação
, ar-condicionadeoseg ,
T ·
·vididoemtrêsblocos:o UQ
novo,......,D_-onde fica a Diretoriae Presidência
, salas de reuniãoe·
auditório; o BlocoIntermediário,
já existentee totalment
reformado
, comCPDe áreasde escritóriosdistribuídosem
quatropavimentos
, e o BlocoPosterior
, tambémnovo,ond
localizam-seos subsoloscomestacionamentos
.

....-.-

1
Eduardo
Ribeiro
Rocha
Faculdade
deArquiteturae Urbanismoda Univer
sidadedeSão Paulo
, SãoPaulo,SP
, Brasil, 1973
MauroHalluli, Sérgio Ficher(coordenadores
de arquitetura)lsabellade Almeida, MárciaRizzo
RuthMeirelles(coordenadores
de interiores)AnaPaulaBattesini
, CésarPeraro
, CristianeAmaral
DanielaOliveira
, FábioGoldfarb
, FábioJackson
, Graziela
Arruda
, HelenaMachado
, LilianKawaguti
Lourdes
Batista, LucianaLorente
, MárcioBariani, PaulaOiNubila, RicardoPereira
, RitaGermanús
SandraCarrero
, ValériaVecchi
, ViníciusLacerda(equipetécnica)

NovaSedeTelespCelular/Vivo
_Datadoprojeto:2001_Datadaconstrução:
2003
Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
O edifício está localizadona confluênciadas avenidasChucri Zaidan e Roque
Petroni,ao ladodosShoppingsMorumbie MarketPlace. Concebido
emestruturade
concretopré-moldada
tipo tilt up, eliminandoos pilaresperiféricose dandogrande
agilidadeà obra, uma vez que atingematé 20 metrosde altura. A área total do
edifícioé de 37.400,00m1,sendo16.500,00m1 em subsolo.Comlajes de 3.000m
por pavimento-tipo
, o edifícioé divididoem dois blocosinterligadospelo hall de
elevadores
e pelaspassarelassobreo vaziocentral.Ossetepavimentos
contamcom
quatropavimentos-tipo,
umacoberturaonde, em um dos blocos,ficará a área da
presidência,
e aindadoispavimentosatípicos- o térreocomum auditóriopara250
lugares,cafeteria, salasdeconferência
e showroom
e o primeiroandarcomsalasde
reuniãoe treinamento.O edifíciocaracteriza-se
ainda por sertotalmenterevestido
em açoinoxe pelatorrede comunicações
anexacommaisde 100 metrosde altura
e comsua basetambémrevestidaem açoinox.
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Glauco
Rocha
Faculdade
deArquiteturae Urbanismoda Univer
sidadede Guarulhos,
Guarulhos
, SP, Brasil,1992
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Edifício-Sede
daAssociação
Beneficente
Fraternidade
de Maria_Data
doprojeto:2002_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
O edifícioseráconstruídocomo objetivode atendera comunidade
carente,oferecendo
alimentação,
assistênciaodontológica
e diversos
cursos.Implantado
emum lotede esquina,de geometriairregular
, o edifíciofoi projetadoseguindooscontornos
doterreno
. A premissado
projetocalca-senaarquiteturamarcante
e funcional
, semdistanciar-se
dacomunidade
local.Comfachadasvolumétricas
, possuiumaquina
comgrandespanosde vidroe um largobeiralquese projetaparaa esquina.Portrás dessepanode vidro, apoiadasobreumjardim de
inverno
, há umaescultóricaescadametálica.Comum programabastanteextenso,
o edifícioestádistribuídoemtrês pavimentos.
Notérreo
há umarecepção
, auditório,umapequenagaleriade arte,sanitários,cozinhaindustriale um amplorefeitório
, alémde estacionamento
e
áreaparacargae descarga.
Noprimeiropavimento
, comacessoindependente
pelarualateral,háumsalãodecabeleireiro,
bazar,consultório
odontológico
, sanitáriose salasdeaulacomparedesremoví ~· ., . 111 ,. 11·1 1 • ·11 ,. •, , •• , .. 1 , , 1 1 • li 1 • 1 1 •
funcionacomoáreade recreação
e espaçomultiuso
.

e
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Glauco
Rocha
Faculdadede Arquiteturae Urbanismoda Universidadede Guarulhos
Guarulhos, SP, Brasil, 1992
'

Casade Repouso
SãoMateus
_Datadoprojeto:2001_
Local:Guaimbê,
SP,Brasil
A propostad~ Casade Repouso
, é oferecerum ambientede relaxamento
, cura e harmonia.Paraisso, foi planejadaumaconstruçãode
460,00m2,t_e'.rea,comJanelasamplase grandesaberturas,principalmentena face posteriordo prédio, o quepermiteumaintegração
maiordo ed1f1c10
como entorno.A construçãodo edifícioé simplese econômica
, comumaarquiteturade geometriasuavee, ao mesmo
tempo, de plástica impactante,mas em harmoniacom o entorno.O projetopossuiuma planta funcionale prática, ambientesbem
arejadose iluminadosnaturalmente.Os materiais utilizadossão convencionais,para se utilizar mão-de
- obra local: paredesem
alvenariacomum; paredesexternasrevestidascommassatexturizadabranca;beiraisde concretoaparente
; pisosde granilitebranco;
áreasfrias azulejadas;paredesinternasrevestidasemgessoe pintadascomcoressuaves;portase janelasde madeiraemtom natural.
Paratirar partidoda topografiaemdeclive, o pavimentoinferioré semi-aflorado
e todoo restantedo programafoi dispostoemum único
pavimentotérreo. Na parteexterna, há um solárioquese abreparaumjardim e funcionacomoum prolongamento
da sala de estar.

PauloA.Mendes
daRocha
e PedroMendes
daRocha
Faculdade
deArquiteturae Urbani
smoda Univer
sidadePresbiterianaMackenzie,SãoPaulo
, SP, Brasil, 1954
FaculdadedeArquitetura
e Urbani
smoda Universidade
de SãoPaulo
, SãoPaulo
, SP,Brasil, 1986

Estação
Luzda NossaLíngua
/ Estação
da Língua
Portuguesa
_Datadoprojeto:
2000-2003
_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
Noâmbitodastransformações
ocorridascoma modernização
doSistemaMetropolitano
deTransportes
juntoà estaçãoda Luz(integração
das linhasférreasda CPTMcoma Linhal / Azuldo metrô, a quese convencionou
chamarde IntegraçãoLuz-Luz)
, propôsa Companhia
Paulista de TrensMetropolitanosdestinaro edifício administrativoda estaçãoa uma novaentidadea ser criada com o intuito de
valorizaçãoda LínguaPortuguesa
. Atravésde um acordoentrea Secretariade Estadoda Cultura, a CPTM
e a Fundação
RobertoMarinho
,
esta última encarregou-se
de coordenaro empreendimento
, como propósitode preservaro patrimônioemsuasduasinstâncias:material
(restauroe adaptaçãoarquitetônicado edifícioadministrativo)e imaterial(concepção
de umaentidadecentrode referência/pesquisa
e divulgaçãoda LínguaPortuguesa).
Nessesentido,a propostavisa resgatare enalteceraspectosrelevantesdo edifícioa se preservar
(volumetria/fachadase implantação)e, ao mesmotempo, promoverumanítidatransformação
, comcarátercontemporâneo
, permitindo
a visitação, em escalapública, dosrecintosinternosdo edifício, anteriorm
.entedestinadosaosgabinetesdetrabalho.

1
Ricardo
Bandeira
Vasconcelos
Rodrigues
Faculdade
deArquiteturae Urbanismoda Universidade
Federaldo RiodeJaneiro,
RiodeJaneiro
, RJ, Brasil, 1971

EdifícioAv.Paulista
_Datadoprojeto:2002_Local:Sorocaba,
SP,Brasil
Projetadopara ser o centrode negóciosmais cobiçadoda cidade, o prédiode
escritóriosEdifícioAv.PauIista tem uma locaIizaçãoprivilegiada
, dentrodo mapa
comercialda cidadede Sorocaba.
Denominou-se
EdifícioAv.Paulistajustamente
para conectar-seao maiorcentrode negóciosda capital paulista, pretendendo
serum portaldeacesofísicorápidoà cidadedeSãoPaulo, peladisposiçãode um
helipontoemsuaestruturadeapoiologístico.Outrosdispositivostecnológicos
de
apoio, dentro do conceitode "prédio inteligente",contribuempara conferir
requisitosde modernidade
à imagemdo empreendimento.
A arquiteturapretende
traduzir,na suacomunicação
visual, esseconceitode modernidade
e surpreender,
na sua concepçãoespacial, conferindoo caráter de originalidade que a
arquiteturamodernanospermitecriar.
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Ricardo
Bandeira
Vasconcelos
Rodr
igues
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Federal
doRiodeJaneiro,RiodeJaneiro
, RJ, Brasil,1971
MarcoAnton
io BenglaMestree JoséAntoniodeMilito(colaboração)

Bibliotecada Uniso - Universidadede Sorocaba_Data do projeto:2000_Local:
Sorocaba,
SP,Brasil
O prédioda bibliotecada Universidadede Sorocaba(Uniso)faz parte de um conjuntoarquitetônicoprojetadopara o Campus
Universitário
, e completaa primeirafase de implantaçãoda universidade.
O projetocompletoda universidade
terá cercade dezanos
de desenvolvimento.
O PlanoDiretor,que contemplacercade 150.000,00m1 de áreacoberta, iniciou-seem 1997.A biblioteca,com
quase6.000,00 m1, tem um sistemamistode construção
, integrandotrês grandesblocosde estruturapré-fabricadacomumacúpula
centralde concretoarmadoconvencional
, comcoberturametálica. O acessoaosdiferentesplanosdo acervose faz atravésde rampas
peloespaçocentral,com cercade 15 metrosde altura, coroadocom a cúpula metálica,apoiadaem quatro pilaresredondos,que
sustentamtambémo sistemade rampas.Oamploespaçocentralcomunicavisualmentetodoo conjuntoarquitetônico,
conferindouma
sensaçãode integraçãoe acessibilidade
ao primeiroolhar.

JairoJoséRomeiro
Filho
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
CatólicadeGoiás
, Goiânia
, GO,Brasil, 1997

CâmaraMunicipal
_Datadoprojeto:2002_
Local:Ceres,G0,Brasil
O projeto da Câmara de Vereadore
s do município
de Ceres, GO, fri concebido para atender as
necessidadesdo PoderLegislativoe da comunidade
que poderá,alémde participardas açõesda Câmara,
promovereventosde naturezaintelectual.O partidarquitetônicoestabele
_c: doisacessosindependentes,
distinguindoo fluxodo públicodo dasautoridades,mantendoa integraçãoe~tre
os setoresfoyer/ aud1torio/ gabinetes. Osfluxosficam assimdefinidos:o acessopúblicona cota alta do terrenodistribui seufluxo
atravésdo foyer,bifurcandode um ladoparao auditório,dooutroparaos gabinetes
. Oacessodasautoridadesacontecena cotabaixa
ondefoi criado o estacionamentoprivativo,direcionando,atravésda escada,o percursopara os gabinetese, a partir daí, para
auditórioou parao foyer.Assim, a integraçãoentreos setoresocorree é mais beminterpretadanasjunçõesvolumétricasdosblocos
gabinetes/ foyer/ auditório e na passarelaque liga os gabinetesao auditório.

CarlosEduardo
Rossi
Faculdade
deBelasArtes,SãoPaulo
, SP,Brasil, 1988

Biblioteca
MiltonSoldani
Afonso
Universidade
de SantoAmaro(Unisa)_Data
doprojeto:
1999_
Datada construção:
1999/2000
_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
Na elaboraçãodo projetoda bibliotecaMiltonDoldaniAfonso,o arquitetoinspirou-seno conceitode loft comoum estilode contemplar
espaçosamplos, integradose cheiosde luz. Preservouas característicasoriginais do galpão,harmonizando
formas,cores,luzes,
funcionalidadee tecnologiade última geração,visandoa interatividadee motivaçãodosalunos.A funcionalidade
e o bem-estarpodem
ser sentidosna setorizaçãointeligentee equilibradados serviçosoferecidos(acervomultimídia- internet, vídeoe tv) que conferem
acessibilidadeà informaçãoe à pesquisa;na eficientedisposiçãodo acervoque, por meiode um monta-carga
, é transportadoao
pavimentosuperior
, e na preocupação
do arquitetocom o confortodo usuárioao desenvolvero mobiliário
, implantarum sistemade
iluminaçãoindiretae aproveitareficientemente
a luz naturalatrai s de aberturazenQ~ r
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Oriode
Rossi
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Anhembi
Morumbi
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 2001

Revitalização
e Reurbanização
doBairrodoCambuci
em
SãoPaulo_Data
doprojeto:
2001_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
A revitalização
debairroscentraismetropolitanos
tornou-seuma
necessidade
inadiável.Por isso, foi um desafio irresistível
estudar o bairro do Cambuci
, na cidade de São Paulo.
Analisamos
o históricodo lugar, seuconteúdosocioeconômico,
juntamentecomas alterações
propostas
, a fim de nãofazermos
apenas uma "arrumação"superficial. Mesmopreservando
. . \
antigasconstruções,
foi necessário
alteraro usode acordocoma lógicado futuroespaçoem questão.Consideramos
a infra-estrutura
existente,resgatamos
a autoconfiança
morale econômica
daspessoas
quevivemna região
. Essetrabalhoretrataa satisfaçãode repensar
o espaço
, devolvendo
às pessoas
umacidadecommaisverde,maislazer,maistrabalho,maiorsociabilidade
e conforto
, enfim,commelhor
qualidadede vida.Essaregiãofoi deteriorada
peladesaceleração
industriale privatização
da Eletropaulo,
bemcomopelaociosidade
dos
seusgalpõesantigose doseuenormeterrenoindustrialmurado,asfixiandoa cidade.

..
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SérgioLuizSalles,Luciano
Margotto
Soares
e Marcelo
LuizUrsini
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP
, 1989
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo,SãoPaulo,SP
, 1989
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo,SãoPaulo
, SP
, 1988
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Terminal
daLapa
_Datadoprojeto:
2002/ 2003_Data
daconstrução:
2002/ 2003_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
O partidoarquitetônico
nascedo diálogocomo entornofísicoimediato,sua históriae vocaçãocomofocourbanode sociabilidade
popular.
Umanovaintervenção
no localdeveráconterumaarquiteturaquenãose dobraao passado,maso reconhece
comomaisum elemento
de
projeto,estabelecendo
diversasrelações
comosvariadosaspectosdessecontexto.
A praçaMiguelDeli'Erbafoi definitivamente
configurada
peloedifícioproposto.
Osfluxosde pedestres
foramreconhecidos
e reorganizados
para potencializar
a praça.A implantação
do terminal
acomoda
o programa
aodesnívelexistente,
deixando
osambien~~ ate11dll]ento
nonlvelinfe ·
· } e p,e.
a·
superior.
A paredecurvapreserva
e tira proveitodas
árvores
existentes,
cria pátiosinternose dialogacom
os edifíciosde tijolos à vista do entorno.Especial
atençãofoi dadaà luz natural, que predominade
formaindiretae difusa.Osarcosmetálicos
conferem
umasensação
espacialtípica das antigasgarese
transmitem
, comeficiência,os esforçosàs grandes
vigas laterais, solução adotada também para
otimização
doscustose produção.

SérgioLuizSalles,Luciano
Margotto
Soarese Marcelo
LuizUrsini_menção
honrosa
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, São Paulo
, SP
, 1989
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Univer
sidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP
, 1989
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP,1988

Conjunto
Comercial
e deServiços
Higienópolis-São
Paulo-SP
_DatadoproJeto:
Local:SãoPaulo,SP,Brasil
Nolugarde implantaçãodesteconjuntocoexisteum diálogotensoentrepeçasurbanasde grandee pequeno
porte.Porum lado, impõe-se
o imensovolumeda FAAP
e prédiosde importantesignificadoarquitetônico
comoo edifícioLouveira
(projetodeVilanovaArtigas);poroutro,
conviveo ritmocotidianodeantigossobrados
residenciais
geminados
queaindaresistemoutransformam-se
paraabrigaroutrosusos.Como
respostaà demandadeserviçosautomotivos
e espaços
paralocação
, o conjuntoarticula-seemdoiseixosortogonais
decirculação
, misturando
o internoao externo
, fundindoarquiteturae cidade. A ampliaçãodas calçadascria espaçosgenerosos
de acolhimento,
configurando
um
verdadeiropercursoem tornodo blocoda esquinaprincipal.É estratégiado projetoa adoçãoda tipologia"assobradada",
querespeitao
contextomasalcançanovavisibilidadepúblicaemseususos.O interesse
pelaruae pelavidada cidadeé assumido.
Osaparentes
conflitos
da metrópole
sãoaceitos
, bemvindose amalgamados
emnovaunidade
, quesesabenãounitária.

l

MariaOlinda
deSouzaSampaio
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoSilvae Souza
, Riode Janeiro
, RJ, Brasil, 1979

Comunidade
Fazenda
Coqueiros
_Datadoprojeto:1999-2002_
Local:RiodeJaneiro,
RJ,Brasil
Comcaracterísticasde cidadedo interior, FazendaCoqueirosestá implantadaem
área envolvente
, de uso rural, com razoável organizaçãoespacial interna,
apresentando
malhaviária implantadae ocupaçãourbanaconsolidada.
Formulou-se
um planode intervençãoqueconsiderouprioritáriasas açõesinternasqu_e incluía
_m
sistemaviário hierarquizado,
sistemasde áreasde_lazer
, infra-estrutura
, 1lum1n
,açaol
pública, mobiliáriourbanoe equipamentossoc1a1s.
Procurou-se
ocuparas areas
livres de forma a criar espaçosde convivência
, esportee lazer, contemplando
crianças, jovens, adultose terceiraidade. Semprequepossível
, nosespaçosmenores,
estão projetadas pequenas áreas de convivência
. As creches, propostas e
implantadas
, atendem120criançasde um mêsa quatroanose onze~eses, emuma1
áreade 800,00m1. Especialcuidadofoi dedicadoà integraçãodasaçoeslocaise sua
relaçãocom o entorno
, visando, assim, integrar a comunidadeao processode~+-._._+-+
planejamento
geralda cidade.

1

1
DanielBermúdez
Samper
FaculdadedeArquitetura
da Universidadede Los Ande
s, Bogotá, Colômbia
, 1973

Biblioteca
Pública
EITintal_Data
doprojeto:
2000_Datadaconstrução:
2001_
Local:Bogotá,
Colômbia
Bogotáviveumaimportantetransformação
graçasa açõesmunicipaisquemelhoram
o espaçopúblicoe dotama cidadede importantes
equipamentascoletivos.Escolase.
bibliotecaspúblicasse converteram
em elementosordenadores
do espaçourbano,
exemploda capacidade
transformadora
da arquiteturaquandoa vontadepolíticase
orienta para o desenvolvimento
e melhoriada cidade. A bibliotecalocaliza-sea
sudoeste
da cidade.Pertoestãoos bairrospopulares
dedesenvolvimento
informalcom_
precáriascondições
de higiene
, serviçospúblicose transporte
. Coma privatização
do
serviço de coleta e destinaçãodo lixo de Bogotá
, algumas estruturasforam
abandonadas
, transformando-se
emruínasquemarcarama geografiado lugar.Agora
a plantadetratamentode lixoretomaa suavitalidadesoba formade biblioteca,sem
perdera aparênciaque poranosse fixouna memóriadoshabitantes
. O edifícionão
perdeusuasingularidade,
as amplasdimensões
entrecolunase as alturasgenerosas~
entre seus pisos se acomodaramao novo programa
. A solideze simplicidade
geométrica
da formadãolugaraoverdadeiro
materialda biblioteca:a luz.
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SilvioSant'
Anna,
AnaLucia A.deOliveira,
AnaVidai
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda Universidade
PresbiterianaMackenzie
, SãoPaulo
, SP,Brasil, 1986
Faculdade
deBelasArtesdeSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP,Brasil, 1996
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
, SãoPaulo
, SP,Brasil, 1986

Residência-Estúdio
Sant'Anna_Data
doprojeto:
2002_
Datadaconstrução:
2002_Local:
lbiúna,SP,Brasil
Olhara casacomoespaçode contemplação
é umatendênciada moradiacontemporânea.
A Viciai& Sant'Annaapresentaumaalternativa
parao complexo
ambientemetropolitano:
a fuga paraumaperiferiamaishumanizada
. Inseridana matadensa,estacasadeestruturade
madeirade reflorestamento
tratadaconfereaoobjetoarquitetônico
umcarátercontemporâneo
de racionalismo
formal, emcontrastecomo
organicismodo local. Projetadapara atenderminimamente
as necessidades
do usuário
, a casa apresenta,no piso térreo, dormitório
,
banheiro
, cozinhae salasalinhadaspor umacirculação
, voltadasparaterraçossoltosdo corpoprincipalda edificação.No pisoinferior,
estúdio,banheiroe depósitoqueseacessampormeiodeescadasexternas
, a partirdosterraços
. A idéiade preservar
ao máximoas árvores
existentescaracterizaa melancoliapresentena intervenção
am ient 1
. ntament
. . - . s d~r ,~ WJ. ilizª
mostra-semuitoadequada
aocontexto
.
Jr
' ··

Adriana
Santinie Carlos
Verna
Pontif~cia
Universidade
Católicade Campinas
, Campinas
, SP,Brasil, 1992
Pont1f1c1a
Un1vers1dade
Católicade Campinas,
Campinas
, SP,Brasil, 1987

CasaRu~Florália_Data
doprojeto:1999_Datadaconstrução:
2002_
Local:SaoPaulo,SP,Brasil
A residênciafoi edificada em um terreno inclinado que influenciouna forma
arquitetônica. O_s espaços internos foram concebidospara propiciar grande
permeab1l1d
_
adev1:ualentreos ambientes,abertosentresi, pelautilizaçãode poucas
paredes.Fo,passiveitambém, por meiodosespaçosabertosnas lajesao redordas
escadas,integraros ambientesde pavimentosdiferentese ainda avistara rua de
váriospontosda casa- comoquetrazendoo ambienteexternoparadentroda moradia.
Suaselevações
externasforamdesenhadas
combaseemumconceitodeaspectovisual
em que as linhas nem sempreestão cartesianamente
orientadas·buscou-seo
movime_nt~
e o equilíbrio,a harmonia,numa analogiaà música.A intençãoda
compos,çaofoi rompero aspectovisual geradopor uma estruturatradicionalde
configuraçãoreticuladaortogonal,dandoum carátermais escultóricoao conjunto.
As texturasdos materiaiscomplementam
essaidéiaescultóricaporseremvariadas
:
a ondulaçãodastelhas de alumínio
, as tramasdostijolose as superfíciesplanasdo
açoe dasesquadrias.Comoas coresdosmateriaissãoclaras,enfatizamessesefeitos
esculturais,porquenão se diferemmuito pelastonalidades
, mas pelaincidênciade
claridadenasdiferentestexturas.

PauloFragaSilveira
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da PontifíciaUniversidade
CatólicadeCampinas
, Campina
s, SP
, Brasil, 1994

Projetode RestaurodoAntigo Pavilhão ClassedoHospitalde Isolamento
deSãoPaulo
_
Data doprojeto: 2000_Local:São Paulo, SP, Brasil
A propostado projetoé restaurare adaptara chamadaCasaRosadado Institutode lnfectologiaEmílioRibas,PavilhãoClassedo antigo
Hospitalde Isolamento
de SãoPaulo,emMemorialEmílioRibas,quepossuiáreaconstruída
do pavimento
térreomaisporãoequivalente
a
2
733,25 m . OantigoPavilhãoClasse
, entãoconhecido
comoCasaRosada
, foi umdosseispavilhões
construídos
a partirde 1875, na área
da antigaFazenda
TrêsRios, à beiradaschamadasEstradadoAraçáe EstradadePinheiros.
EstefaziapartedoHospital deIsolamento
de
SãoPaulo,inauguradoem 1880e construídopelaconstrutoraCorreiadeAndrade
, seguindoumprojetodoengenheiro
J. W.C.Cochrane
.A
construçãodo complexomarcoue definiuo momentode iníciode metropolização
de SãoPaulo.Atualmente
a edificação encontra-se
em
fasederestauração
e marca,portanto
, umperíododeimportância
, coma preservação
desítioshistóricosna malhametropolitana.
Oprojeto
de restaurotem comoobjetivoreconstituirao máximoo desenho
o· ·
re
ra
ndo
as janelas antigas, os tijolos aparentese os arcosplenosdo
porãoe, ao intervir, usou-seda transparênciapara mostraras
soluçõesoriginais, então ressurgidas.Passou-se
, então, a
dialogar com o usuário sobre sua história, deixandocomo
referênciaas evidentestransformações
sofridas.

1
PauloSophia
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Univer
sidadedeSãoPaulo,
SãoPaulo
, SP,Brasil, 1986
Guilherme
Nigro,Veridiana
Ruzzante
, DaniellaVianMatav
elli (colaboração)
;
ClaudiaMayumilseri (estagiária)

Pré-Escola
Móbile
_Datadoprojeto:
2002_
Datadaconstrução:
2003_Local:
SãoPaulo,SP,Brasil
Apósa conclusão,
em1997, dograndeedifícioparao segundo
grauda Escola o I e e a cansoI ação a escoacomore erenc1a
educac1ona
,
fomosconvidados
, noanode2002, paraprojetarumedifícioespecífico
paraas atividadesdeeducação
infantil, a Pré-escola
Móbile.Paraa
Pré-escola
Móbileprojetamos
um edifíciode concretoaparentede grandeapelovisualna sua empenaestruturaltodavazadaporjanelas
redondas
e porsua coberturaem arcoplenoe oblongo.A cor é preponderante
no projetocomo revestimento
da grandetorrefrontalcom
pastilhasamarelas
, contrapondo
como vigamentode concretoaparentee comtrechosde tijolo alémdo azulde sua coberturametálica
.
Procuramos
criaralgoquecorrespondesse
aoimaginário
dascrianças- umprojetofantasia.Umcastelo,umequipamento
lúdicodeumparque
temático
, comumaabóbadametálicaquelembraa carapaçadeuma"joaninha"
, surgindocomoumasurpresaurbanana paisagem
, umjogo
dinâmicodegeometrias
, corese recortes.
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PauloSophia
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1986
Washington
Takiishi, MarcoFoggaccia
, Guilherme
Nigro,Veridiana
Ruzzante
, Daniel
la VianMatavelli(colaboração);
ClaudiaMayumilseri(estagiária)

UNIP- Unive
rsidadePaulistaUnidade Brasília - DF_Data doprojeto:
2002_Datadaconstrução:
2003_Local:
Brasília,
DF,Brasil
Soba sombraamenada praçacentral,galeriasligamosváriosedifíciosnosseusdiferentesníveisdecirculaçãona UNIPde Brasília.Tudo
e todosconvergem
paraestapraçacentral.Edifíciosmodulares
e flexíveisparaatenderfuturasmodificações
de layoutforamas principais
premissas
de projetoda UNIP- Universidade
PaulistaemBrasília.OComplexo
irá atendercursosnasáreasdeciênciassociaise humanas
,
ciênciasexatase tecnologia,
alémdecursosnasáreasdeciênciasmédicase desaúdepública.A UNIPemBrasíliaestásendoimplantada
emváriasetapase terá45.000,00m1 deáreaconstruída
emumterrenodemesmaárea.Blocosalinhadosaolongodeumagrandecobertura
emarcoqueacolhee protegeos usuáriosdo calorbrasiliense.
A estruturamodularde 10 por 10 metroscompõeo núcleodosedifíciosde
salasde aulaquetem40 metrosde extensão.
Osedifíciossãoarrematados
emsuascabeceiras
portorresde serviçose circulaçãovertical
queenriquecem
o jogoformaldoconjunto.

HebeOlgadeSouza
FaculdadedeArquitetura
e Urbani
smoUniver
sidadeMackenzi
e
São Paulo
, SP
, Brasil,1976
'

Residência
Cássiae JoãoBosco
_Datadoprojeto:2000_
Datada construção:
2003_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
Programaextensoem área exígua
: 90 m1 de construçãoem terrenode 5.20xl7m em ·
acentuadodeclive.A implantaçãoverticalfoi definidaem2 blocos
: 3 andaresnafrente
e 4 atrás niveladosno andarsuperiordosquartos,favorecendo
o maiorpé direitoda
sala. O projeto,totalmentemoduladopelas dimensõesdos blocose blocos
. Blocosii, ,
==== sílico-calcáreos
aparentesinternae externamente
estruturama construção
cobertaem.
.1
arco por manta Alwitra sobreforro e estrutura de madeira
. Lajes pré-moldadas
,- ·'- _
armadasnosdoissentidos,fazemo travamentosubstituindonafachadaumafieira de- 1-- 1 -,blocos.Shaftsverticaisfechadospor placasde mdf revestidasum em cada bloco ,
1 •
distribuema tubulaçãohidráulicae elétricapelosandares
. Ca~aletas
, fechadaspofi]
rodapés
emmadeira,
conduzem
a fiaçãoelétricaatéasprumadas
feitasporblocosfurados.- ---L-....___ _
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Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
Univer
sidadeMackenzie
, SãoPaulo
, SP
, Brasil,1976

Residência Carlos Que
iroz_Datado projeto: 2000_Datadaconstrução:
2001_Local:
Carapicuíba,SP,Brasil
Terreno
situadonumfundodevale, 2 lotescom1000m1 cada. Olençold'águabastantealtoe o desejodetirar partidodafachadavoltada
parao Norte
, localizando
as salase quartos
, determinaram
a implanta
ção da casano lotede baixo.Parafugir da umidadea casa está
construídasobreum porãotécnicovisitável, queabrigatodaa infra-estrutura
hidráulicae elétrica. A lajedeconcreto
, pisoda residência
,
está50 cm acimado níveldoterreno
. Umaúnicacumeeiradefineo telhadoem2 águase 2 subtelhados.A ligaçãotelhado/subtelhado
é
feita atravésdasesquadrias:
vidroquandoé precisoiluminação, escuroquandoa prioridade
é ventilaçãocruzada
. Pilare
s (12xl2)demadeira
e batentesdefinema priorio alinhamento
dasparedes
. Oforrodemdfrevestido
brancosobrebarrotes
apóiaasri11
·
qualquerrevestimento.
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Musse
Stefan
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda Univer
sidadedeMogi dasCruzes
, Mogi das
Cruzes
, SP
, Brasil, 1978

Residência
MP_Datadoprojeto:2001_Datada construção:
2002_
Local:lbiúna,SP,Brasil
Residência
paralazer,emcondomínio
fechadoà beirada represaltupararanga,em 1una
. proprieario queriaumacasaampa para
receberosfilhoscasadose amigosnosfinais desemana
. Noterrenoemdecliveforamcriadosdoisplatôs:nomaisaltoforamimplantados
o abrigo, a sala de TVe as suítes; no inferior, lavabo, cozinha
, varandae sala principal, integradaà piscinacobertacomvidro. Esta
coberturaem vidroslaminadostem estruturametálicacomtrechodeslizantequese abreatravésde controleremoto
. Estãoisoladosa
área de serviço
, adegae um miniapartamento
. Na área externafoi feita outra piscina, com quiosquee churrasqueira
. Construção
convencional
e coberturadetelhasmetálicas
, tipo sanduíche,
comisolamento
termoacústico,
apoiadassobreestruturametálica.

Musse
Stefan
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Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deMogidasCruzes
, MogidasCruzes
, SP
, Brasil, 1978
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Residência
EK_Data doprojeto:2001_Data da construção:
2002_Local:lbiúna,SP,Brasil
Residência
paralazer,emcondomínio
fechadoem lbiúna, paracasalcomdoisfilhos. Oprograma:
quatrosuítes,áreasocialintegrada
e cozinha,com blocode serviçosisolado.Noterrenoem decliveforamfeitos cortese aterrospara a criaçãode três platôs,para se
desfrutarda vista da represa.Noplatô intermediário
foi implantadoo hall social,porondese acessao platô maisalto, queabrigaas
suítes, e o platôinferior, ondeforamimplantadoso blocodeserviçose áreasocial, integradaà varandaatravésde um bar.A arquitetura
tira partidodas coberturascurvase dos váriosdesníveis
, criandoum jogo de volumes
. Construçãoem alvenariacom estruturade
concreto
. Coberturas
comtelhasmetálicas
, comisolameto termoacústico
, curvadasno local e lajesdecoberturaimpermeabilizada.
-,s'-'e'--------comrecobrimento
de argilaexpandida.

Jaques
Suchodolski
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1980

Condomínios
Horizontais
- VilasPaulistas
/ JardimOuroPretoI_Datadoprojeto:
2001
Datada construção:
2002/ JardimOuroPretoII_Datadoprojeto:2003
Trata-sede_tema de extremacontemporaneidade.
Pesquisasimobiliáriasaparte, quej.
tanto o_arqu1teto
consegueexercitar
, numamodalidadede moradiacujosegmentovemse .,
expandindoavidamente
, o diálogoentreo públicoe o privado,a cidadee o intramurose"'
dentrodos condomínios
, entreo espaçoprivativoe o espaçocompartilhado7
Quepropo~
·
parn o lazer,a contemplaç~oe manterharmonicamente
acesaa noçãode inserçãon
tecido cosmopolita?Aqui sao apresentadosdois casosondeo arquitetoparticipouda
formataçãoconceituaido produtoimobiliáriosemter transgredidoos limites impostos
pelos agentescomerciaispara a linguagemarquitetônica
, porémsugerindocaminhos
alternativospara as questõesacima levantadas.O JardimOuroPretoI compõe-sede
20 unidadesde aproximadamente
150 m2 de área útil em terrenode 5.480m2 e está
99% concluído.OJardimOuroPretoli (nomeprovisório)encontra-seem fase de projeto
330m2 de área útil em terrenod
e compõe-sede 7 unidadesde aproximadamente
2.024m2. Ume outrotêm fraçõesideaisde 274m2 e 289m2 respectivamente.

AnneMarieSumner
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smoda Univer
sidadedeSãoPaulo
, 1978
JoséPauloGonçalves
, RenatoDai/aMarta(colaboração)
; JorgeZavenKurkdjian
,
AloisioMargarido
(consultores
deestrutura)

EstaçãoEng.Goularte Passarela
de Ligaçãoao ParqueEcológico
doTietê
_
Datadoprojeto:2001_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
A estaçãoEng. Goulartsitua-sena linha VarianteLesteda CPTM
, quecarreiapartedo fluxo da regiãolesteda metrópoleao centrode
SãoPauloe vice-versa.A linha correparalelaà RodoviaAyrtonSenna,porsuavezlimítrofeaoParqueEcológico
doTietê, distante400m
da estaçãoEng. Goulart, a mais próximaao Parque.O Parque
, sub-utilizado
, contaatualmentecomum afluxode 15.000 usuáriosnos
fins de semanae nãotem ligaçãocoma estação. Parecepertinentepotencializaresta ligação, seja do pontode vista do parqueque
, seja por propiciarum acesso
teria sua utilização maximizadadevidoà conexãoa um transportecoletivode grandecapacidade
apropriadoà populaçãolindeirae adjacenteassimcomoà maisdistante, aoParque.A passarelaé umaligaçãopúblicaentresituações
distintas: a árida cidadeperiféricado Cangaíba
, marde morros
, comsuaocupaçãodec
·
·
·
e lindeiroao rio de outro.
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DecioTozzi
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
,
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1960

CapelaFazenda
Veneza
- Valinhos,
SP_Datadoprojeto:
2001_
Datadaconstrução:
2002_Local:
Valinhos,
SP,Brasil
A convergênciaentre o espírito e a matéria, propostana teoria do teólogo
francêsTeilhardde Chardin, assumea forma plásticaessencialcompostade
umabrigocurvona margemdo lagoe o símboloda cruzqueemergedaságuas.
Oselementosda composição
arquitetônicadefinemum espaçoabertoque se
confundecom a naturezalocal numa sínteseespacial.A percepçãodesse
espaçoadquireum significadode caráter metafísico,transcendenteem seu
espaçotemporalidade.Da mesmaforma, encerraum caráterimanente
, queé
a preservação
da culturamusicale poéticalocal- no usoprofanodesseespaço
para as audições dos conjuntos de violeiros, característicosda região
metropolitanade Campinas,difundindoa músicapopulare contribuindopara
perpetuara cultura do povoe suastradições. O abrigocurvoé compostode
uma abóbadade tijolos apoiadaem quatro colunasde concreto
, de secção
variada. Os murosciclópicoslaterais são independentes
da cobertura
. Essa
, assim comoa cruz que
relaçãoconfereà edificaçãoum caráter de leveza
pousana águae refletesua imagem.

DecioTozzi_menção
honrosa
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Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
,
SãoPaulo,SP,Brasil, 1960
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Projeto
deRevitalização
doCentro
deSantoAndré,
SP
Datadoprojeto:
2000_Data
daconstrução:
2001_Local:
Santo
André,
SP,Brasil
A análiseda paisagem
urbanado centrode SantoAndréna áreaobjetodo estudo
indicacincodiferentes
e características
tipologiasqueproporcionaram
a adoçãode
partidosespecíficos
paraa perspectiva
históricadesuaevolução
urbana.Constituem
"paisagenssignificativas"
, compreendendo
usos predominantes
em escala e
volumetrias
singulares
, comcaráterpróprio
, queindicamcomclarezaa emergência
tipológicae o partidodefinitivoda suaevolução
futura.Assim
, soba proposta
global
da superposição
defunçõesurbanasqueorientaráo crescimento
docentrodeSanto
Andrée definiçãodo conjuntoarticuladodessas"paisagens
significativas"quea
históriada cidadeconstruiu,pudemos
aplicaressemétodo
tipológiconasseguintes
áreascomponentes:
l_Área cívica, ondese encontrao PaçoMunicipal(executivo
,
legislativo
, judiciário)
, conjuntoprojetado
porRinoLevie BurleMarx,o tradicional
Colégio
Américo
Brasiliense
e edifíciosinstitucionais
. 2_Eixoda OliveiraLima- eix
comercial
tradicionalda cidadee respectiva
áreade influênciaincluindoo Largoda
Matriz(primeirainterferência
físicajá realizada)
. 3_Eixoda Senador
Flaquer- eixo
caracteristicamente
financeiro,a rua dos bancos
, e sua área de influência
e bipolarizaçãocom a AvenidaMarginal.4_Bairro da Casa Branca- com
predominância
residencial
e lazerde vizinhançapreparadaparao adensamento.
5_EspaçoCentralda área, composto
de oitoquadrasdotadasde casase edifícios
atualmente
usadoscomoresidências
e empresas
de serviços
. Serãoapresentadas
plantasdotecidourbanocentrale respectivos
projetos
derevitalização
urbana.OEixo
Comercial"OliveiraLima" Áreaque recebeua primeiraintervenção
efetivada
Prefeitura
doMunicípio
deSantoAndrée transforma
o antigo"calçadão"
emumarua
coberta,configurando
um ShoppingStreetque propiciaráimpactoinicial para
alavancar
a evolução
urbanadoentorno
.

AndréVainer
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1980
'

Residência
noPacaembu
_Datadoprojeto:
2000
Datadaconstrução:
2002_Local:SãoPaulo,SP,Brasil
Situadanumatípica encostado Pacaembu
, esta residênciaresultouem·
um volume compactoem diversos pavimentos
, buscandoo maio
aproveita~entopossíveldo terreno, umavezqueos recuosobrigatórios
er~m maioresque os usuais na cidade. Palmeirasde grandeporte
existentesno terreno foram preservadas,obrigandoa construção
separar-seemdoisblocos,atravésdeumafendaestreita suficientepara
'
i,
a passagemdostroncos, ligadospor passagenssumárias nosdiverso
pavimentos
. Nopavimentoao nívelda rua a áreasocial;no superioros"
dormitórios;na cobertura,umjardime no inferior, os serviços.
' ·

AndréVainer
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Univer
sidadedeSãoPaulo
,
SãoPaulo
, SP,Brasil, 1980

Agência
dePublicidade
Neogama
_Datadoprojeto:
1999
_Datadaconstrução:
2000_Local:
SãoPaulo,
SP,Brasil
"...Emvezde negaro galpão,marcaramsua presença
e seucaráter
. A coberturade telhasindustriaisfoi mantida
, recebendo
tratamento
antitérmico
externo
e pinturabrancainterna.Também
forampoupadas
asparedes
externas
, cujostijoloscerâmicos
ganharam
chapisco
decimento
e pinturacinza-prateada
. As enormesportasde garagem
, originais
, foramrealçadas
coma coramarela.A caixaausterarecebeu
aindaum
gradeamento
frontal, quemaispareceumgrafismocinza,e umjardimfeitodepalmeiras
enfileiradas
emcanteiros
desérticos
. Opróximo
passo
foi trabalharo queo galpãolhesofereciade melhor:amploespaçolivreinterior
, comgeneroso
pé-direito.
Oprincípio
daocupação
e zoneamento
desseespaçoé definidojuntamentecomo cliente, conformeo funcionamento
da agência
: transparência
e visãototal. O resultado
é uma
arquiteturainternacomposta
porestruturametálicadesenhada
especialmente
, quecriamezaninos
emdoisblocos
, umcorrespondendo
à áreade
criaçãoe outro à direção
, ligadosatravésde uma passarela
:-:=---,.-- -- -7
aberta. Osespaçosdetrabalhosãofechados
comvidro(quando..,..,_..~-..-~!!'"""'--~
-=-- ----~-'----:::--sãofechados)ou delimitadosapenaspelaelevação
do pisodo
andartérreocompraticáveis
de madeiraqueescondem
dutose---~ ---"---~----~~
fiação.Protegidas
porenormes
portaspivotantes
, astrêssalasde
reunião,localizadas
no segundopisodo blocode alvenariaque,
fechao fundodogalpãoe assentadas
sobreáreasdestinadas
aos
serviços
, administração
e doisbanheiros
coletivos
, constituem
o
únicoespaçodetrabalhocomprivacidade
absoluta
..."

-

Cecília Rodrigues
dos Santo
s
(Texto
extraídodepublica
çãonaCasaVoguenº 178)
1

--------1
ElvisVieira
Faculdade
deArquitetura
e Urbani
smo, Universidad
e BrazCubas,
MogidasCruzes
, SP
, 1998
JosuéSanches
Magalhães(colabora
ção); CidaBouGho
sn,
SandradeCastroArantese TatianaHichi(estagiárias)

Residência
Magalhães_Data
doprojeto:
2000_Datadaconstrução:
2001
Local:Suzana,SP,Brasil
A liberaçãodo solocomouma praçaabertaàs váriasatividades:o abrigoparaautomove1s
, o azercomun1tar10os mora oresou um
grandeestar públicoquese integraàs atividadesda casa, surgeemdoiseixos:o longitudinalabertosobos pilotis e o transversalque
abrigao estare serviçoda residência.Comumavolumetriapropostaa partir da "caixasuspensa"quepousasobreos pilotis, os arranjos
espaciaise os materiaisempregados
torna-seum exercíciode conceitosna forma de morar,em que a casa deveproduzirformase
sensações
diversasa seushabitantes.Todaresidênciafoi propostanumaformade reflexãosobrea formade abrigar, umadiscussão
da novasociedadeparaquemestamosprojetandoe qual o verdadeiroe atual papelda residênciacontemporânea
da Metrópole
. Uma
respostaem quea casasolta-seno lote urbanoligadaà integraçãoentreespaçopúblicox privado, cheiox vazio, íntimox social.
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MárioHermes
Viggiano
Faculdade
deArquiteturae Urbanismoda Univer
sidadede Brasília,
Brasília, DF
, Brasil, 1990

ProjetoCasaAutônoma_Data
doprojeto:2002_Local:Brasília,DF,Brasil
A CasaAutônoma
é um projetosustentávelidealizadoparaabrigarumapequena
famíliacomo máximodeconfortoe o mínimode impacto
ambiental.Foiprojetadaparaumaárearesidencialde Brasília,em lotede3.125m1. O projetoabrangequatrosistemasnosquaistodosos
Hidra-sanitário:
captaçãodeáguaspluviais,tratamentodoesgotoprimárioe secundário
conceitos
deautonomia
estãoinseridos
: l _Sistema
deenergia:
geraçãodeenergiafotovoltaicae eólica,energiatérmicadeaquecimento
, eficiênciaenergética
e águassubterrâneas
; 2_Sistema
climatizaçãonatural
dosequipamentos
e sistemase gerenciamento
e monitoração
dos insumose consumo
; 3_Sistemade climatização:
de
integradacoma climatização
mecânicaatravésda utilizaçãoda águacomvaporizadores
e aspersores
defachadae telhado;4_Sistema
111
•
•
,
•
,.
11
1
•
1
•
•
'
. ,1,
1111 '•11"1'
gerenciamento
e automação:
infra-estruturanecessáriaparaa aut
1 •
e monitoramento
dossistemaselétricoe hidra-sanitário
.

·-

HéctorVigliecca
Universidad
de la República
, Montevideo
, Uruguay, 1988

Conjunto
Habitacional
doCasarão
doCarmo
- COHAB
Datadoprojeto:
2002_Local:SãoPaulo,SP,Brasil ,_~
projet~visa "forçar"a relaçãodiretaentrea residência
individuale a cida e, es a e eceno o compromisso
1n 1v1uaie 1nequ1voco
comas
areaspublicas_ea realidadeurbanaespecifica
_.Propõem-:e
, então,acessosparticularizados
(acessos
devizinhança)
, eliminando
circulações
e_e
_scadasg:ra1scoletivas
. _Estes
acessosdeVIZlnhança
saoespaçosdeextensão
da residência
e, portanto
, de responsabilidade
dospróprios
~1zinhos
. A,l,em
disso
~ o projetotenta emprestarao "monumento
histórico"um novosignificadona estruturada cidade. Novaáreapública
atravessa o casarao,gerandonovosmoldesde usose percepção
do conjunto.Estenovoespaçopúblicoestaráemcontinuidade
francae
l~gí~e_l
com a estruturapúblicaexistente,ou seja,nãogerandoexclusãoe aindapotencializando
as leiturasdasvolumetriasdosprédios
h1storicos
existentes,ponderando
os gabaritosde modosolidárioaosedifícioscircundantes
novos.O projetoaindaprocuraatingiro máximo
de va_lores
éticos,obtidoscom a área mínimaoferecidaàs unidadeshabitacionais
. Propõe-se
aqui estabelecer
, no centroda habitação,
o conjuntoformadopelacozinha
, lavanderiae jantar, centroda atividadeprivadada família. Estapropostanosobrigaa incluir,juntocomo
projetodeconstrução,
um mobiliáriofixo mínimoquefacilite a organização
corretadocotidiano.

?

HéctorVigliecca
Universidad
de la República
, Montevideo,
Uruguay
, 1988

Concurso
Nacional
deReconversão
Urbana
parao LargodaBatata
_Datadoprojeto:
2002_Local:
SãoPaulo,
SP,Brasil
efetivasdo poderpúblicosobreáreasprivadassãomotoresdetransformação
, poisarriscam
Considerações
sobreo manejourbano_Ações
e demonstram
queo planejadoe desejadoé realmente
viávele vantajoso.Semestaaçãoefetivafica-seaguardando
o investimento
privado
que, às vezes
, nãodeslancha.
Assim, a transformação
desejada
, principalmente
noqueconcerne
aointeresse
coletivo
, temumfuturoincerto
.
Somenteumaoperaçãoconjunta- sobreo territóriopúblicoe sobreo territórioprivado- podevir a concretizar
umaaçãourbanisticamente
noterritório
_Osvaloresde memóriae de identidadedecadabairro,
adequada
, eficaze queatendaos interessesda cidade. A operação
formadosnocrisoldasmisturasincontroláveis
, sãocaracterísticas
quenãopodemsertratadascomoresíduos
quesedescartam
comtratores
no avançoda transformação
da cidade, desterrando
autoritariamente
, coma justificativada modernidade
redentora.
Nãose propõecomo
valor a estagnaçãonostálgicada cidade, masumatransformação
ponderada,
queconsidere
a participação
e interesses
dosproprietários
,
inclusivedaquelesque nãoqueremmudar, masquetambémdes ·
·
'
·
·
em sua expressão metropolitana
, seu papel de lugar de
intercâmbio
, transbordo
, circulação
, mistura social e funcional,
, queconsideramos
burburinho.É sobreessesvaloresurbanísticos
preciosos
, quese apóiaa proposta.

1
CarlosAlberto
Francisco
Villar
FaculdadedeArquitetura
e Urban
ismoda Univer
sidadePresbiteriana
Mackenzie
, SãoPaulo, SP
, Brasil, 1966

Edifício CYK
_Anodoprojeto
: 2000_Ano daconstruçã
o: 2003_
,.~
Local
: SãoPaulo
, SP,Bras
il
f .... ..,.f;.
:;:,~·.;:
A combinação
da buscadoimpactovisualna maisimportanteartéria ··•· ·
de umadasmaiorescidadesdo mundo
, sualegislaçãoespecíficae o
desnívelentre a AvenidaPaulistae AlamedaSantosnortearama
concepçãodo projeto
. O resultadoimpactantede dois volumes
- '[
distintosinterconectados
(grelhadegranitoe caixadevidro)traduza . .
.
leituradaspremissas
docódigo
, resolvidas
emtermosdeocupação
e {;
_
_
:
volumetriado edifício.O desenhoarrojado
, inclinando-se
de cima para baixo, foi traduzidopelopaisagismono piso idealizadoparao
pavimento
térreo.As lajescurvase escarpadas
dosandaresinferiores
, comfrenteparaa AlamedaSantos
, servemde baseparao volume
principal,tendosidoamenizadas
cominterferência
doverdeemcascata.Naescaladovisitante, a traduçãodetodaesta magnitudefoi
conseguida
atravésdo pé-direitodo lobbye da simplicidade
, robusteze solidezdoselementos
internos(caixasde circulações
verticais),
consolidando
esseconceitona arquiteturacontemporânea.
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lsayWeinfeld
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
,
SãoPaulo
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, Brasil, 1975
Domingos
Pascali(colaboração)
; LuaNitsche(coordenadora);
AdrianaAun, FlaviaOide,lsis Chaulon(equipe)
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0800Comunicação
- Bookmark
Editora
/ Revistaria
Zine_Datadoprojeto:
2002_Datadaconstrução
: 2002_Local
: SãoPaulo
, SP,Brasil
Nesteedifíciocomerciallocaliza-seum escritóriode designgráfico, uma editora de livros especiaise uma revistariano térreo.
A contemporaneidade
e o despojamento
procuram
traduziremarquiteturaa linha de pensamento
de seusproprietários
. Osmateriaissão
simplescomoo cimentoe o painelOSB(aglomerado).
A vitrineda revistariafechadurantea noite,nãopermitindoquese vejaseulado
interno.Duranteo dia estamesmapeçaseabre, formandoumexpositor
dasrevist
ra o interiorda loj4
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lsayWeinfeld
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
,
SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1975
Domingos
Pascali(colaboração)
; ElenaFariaScarabotolo
(coordenadora)
;
lsis Chaulon,Flavia0ide, CarolinaMaluhy(equipe)

Residência
Brasília
_Datadoprojeto:
1999-2000
_
Datadaconstrução:
2002_Local:Brasília,
DF,Brasil
Estaé umaresidênciaparaumafamíliadequatropessoas.
Estálocalizada
no LagoParanoá
. Alémdo programabásicoda família,umadasparticularidades
dacasaé a necessidade
deumagrandeáreaaberta(neste
caso,coberta)paraa programação
de lazerde fim de semana
, o churrascoà beirada piscina.A sala íntimada casasai poresseespaço
cobertoe essacoberturaservetambémde saídade todosos dormitóriosdiretoparaa piscina, semter que passarpelaáreasocialda
residência
. PorBrasíliaser umacidadeseca,sugeriu-seumasala de estarqueabrissetanto paraa frenteda casa,quantoparatrás, num
pátiodescoberto
comumagrandeparededepedrasda regiãoe fiosd'águaescorrendo
porelae caindonumespelho
d'água.Ohalldeentrada
principalé um grandecorredorcomluz naturalsobrevegetação
típicada regiãoque, a seguir
, desemboca
numagrandesaladeestar.

Guilherme
Augusto
Werneck
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Federal
do RiodeJaneiro,RiodeJaneiro
, RJ, Brasil, 2002

RUA PRINCIPAL. PERSPECTIVA E
SITUAÇÃOATUAL
EDIFICIO DE 7 ANDARES A RUA PRINCIPAL

Espaço
Antarctica
- Renovação
doComplexo
Industrial
daCompanhia
Antarctica
paraosusoscomercial,
.
culturale de entretenimento
_Datado projeto:2002_Local:Riode
Janeiro,RJ,Brasil ,
.
. . - do es a o de uma antiga indústriada Cia. Antarctica
, hoje parte da Am~ev.
O EspaçoAntarct1cae um_~roJetode requa
_l1f1caçftº o ila~ esteprojetotema intençãodeestabelecer
umrelacionamento
am1gavel
iutur~sconstruçõese o espaço preservado
doentornoouentreo programa
do
Procurando
respeitara tra_d1çaolocaldeboe~1ae cu
entreos habitantesdo bairroe os novosusua!1os
, en re:, . d
a ão do espaço é a de atrair pessoas paraquese utilizemdele,
projetoe as atividadesjá existentesna reg1ao
. A estraeg1
_\ a ren
,o~c~iaçãodesalascomerciais
/ residenciaistrazendo
trabalhadore
s
tornando-omaisumaparteviva da cidade.Para;:an}~• ºe~;o~:nºd~r~~e
alugueldas salas é fundamentalparaa m~nuten
ção docomplexo
.
e gerandovida noturn~no c~mplexo.
A ren_
dtagt ba~s e restaurantes
, deformaa atrair usuários parao comple
xo.
, cinemas
, ea ro,
0 projetotambémprevecomercio

tª

•

1
Cristina
Xavier
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
da Universidade
deSãoPaulo
, SãoPaulo
, SP
, Brasil, 1994

VilaFidalga
_Datadoprojeto:
2000_
Datadaconstrução:
2001_
Local:SãoPaulo,SP,Brasil
A Vila Fidalgaé um conjuntohabitacionalde seis
unidadescomáreasvariadasde 150a 220m2 em
terreno urbanode São Paulo com 1.300m2• Os
principaisdesafiosforam encontraruma solução
-•
arquitetônicaque garantissea privacidadede
cada moradia ampliada pelo espaço de uso·
comum, e viabilizar um empreendimentoque
pudessese inserir no mercadoimobiliáriocomo
produtoarquitetônico
.
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Frederico
Zanelato
Faculdade
deArquiteturae Urbanismo
da Universidade
BrazCubas,
MogiDasCruzes
, SP,Brasil, 1999
GuilhermeMattos,CarlosDias,SílviaZamai,
MarceloMiua, FernandaKano(colaboração)
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CasaAruã_Data
do projeto:2003._
Local:MogiDasCruzes,SP,Brasil
"ProjetoSemDesculpas
..."
Sonho
.
Desejo
.
Discussãoem questão.
Depoisde pronta:
Perspectivas
paraa mata,
Comidae bebida,
Conversaentreamigos.
Acordarcomo sol do leste,
Tomarbanhode lua.
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AMetrópole
SãoPaulo

ao aula e uma me ro?o
e quese desenvoveu uranteo seculoXX. Cercade lU anosa rás, moravamna cidadenãomaisque250mil
pessoas.A cidadeesta para completar450 anoscom uma populaçãometropolitanasuperiora 17 milhões dos quais 104 milhõe
s
residentesna capital.
'
'
· • J'Joperíodocolonial, comopontode partidadosbandeirantes
, SãoPauloganhouimportânciaporsero entroncamento
doscaminhosdee
• ara o portode Santos,e tambémporserpassagem
dasligaçõesentreo sul doBrasilcomo Rio, coma antigacapitale comMinasGerais
.
. 'A explosivatransformaçãode um acanhadonúcleourbanopara a quarta maiormetrópoledo mundodeu-se a partir da chegadade
; ,imigrantes
, com a expansãoagrícolae, posteriormente
, com as migraçõesinternasdecorrentes
do processode industrialização
. As
\ -: possibilidadesde ascensãosociale econômica,que a cidadejá possibilitava
, ampliaram-secomsua transformação
no primeiropólo
'industrial brasileiro.
uma manchaurbanaquasecontínua, SãoPauloenglobao territóriodos39 municípiosde suaregiãometropolitana
. Sobsuainfluência
ireta é possívelainda identificarum vastocomplexourbano
: a macrometrópole,
comintensasrelaçõessociais, econômicas
e culturais
stendendo-se
por partedo Valedo Paraíba
, pelaBaixadaSantistae pelasregiõesdeSorocaba
, Campinas
e BragançaPaulista.
, , intensodinamismoda cidadereflete-sena história da expansão
, apropriaçãoe uso de seu território.O acanhadonúcleourbano
,
elimitado pelos rios Tamanduateíe Anhangabaú
, expandiu-sepelasvárzeasdo Tietêe Pinheiros
, para depois
, desordenadamente
,
ransformar-sena cidadequerevesteo "marde morros"de seusítio e utilizaseusrioscomocanaisdecirculaçãoferroviáriae rodoviária
.
tambémchamada"Cidadedos Mil Povos"
, com populações
de culturasdiversas
, cresceupraticamente
semplanejamento
até 1968,
uandofoi elaboradoo PlanoUrbanísticoBásico- PUB
, nãoimplantado.SomentenesteséculoXXI, quandoparcelasignificativade seu
erritório já estava ocupada
, ganhouum PlanoDiretorEstratégico
, com definiçãode parâmetrosnorteadores
para a reordenação
e
ransformação
de seuterritório,quetem comoeixosestruturadores
os rios, queaindadelimitamsuasdiretrizesdeexpansão
e as redesde
irculaçãoe transportesde massa.
ara esta cidadedas oportunidades,
nó vital integranteda rededascidadesglobais, o planode SãoPauloconduzsuastransforma
ções
ara o séculoXXI, medianteprojetosestratégicos.
SediarosJogosOlímpicos
é partedeumaestratégiaglobal, unindoesforçosmunicipais
estaduais, contribuindoparaacelerara implantaçãode sua redede transportes
, combaseem metrôe trensurbanosalavancando
as
ransformações
pretendidas.O legadodestetrabalho,a partir destasinergia, resultanofortalecimento
dascentralidades
existentes
, no
primoramento
da redede transportes
, de equipamentos
esportivose de lazer, contribuindo
, efetivamente
, paraa transformação
de São
aula na cidadequequeremos
.
rquitetoJoséMagalhãesJunior

ala MetrópoleSãoPaulo/ Coordenação
da sala especialSãoPaulo:JoséMaga
_lhãesJr. / SecretariaMunicipalde Planejamento
Urbano:
arceloFonsecalgnatios/ Consultoriaparaprojetoexpositivoe divulgação:FábioBarbara/Pro1eto
expos1t1vo
: MartinCorullon
, Guilherme
isnik, ClaudiaBuitoni
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34 ESCOLAS
OEARQUITETURA

1

ANHEMBI
MORUMBI.
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
Equipe:
DanielAugusto
PretedosSantos,
Edney
Silveira,FabíolaMarialva
Marques,
Gabriela
Cilento
Conti,lgorCortinove,
KellyNagamine,
Marcelo
Galli
Serra,PlínioPaganini
Neto.
Profe
ssorOrientador
: SérgioNemer
,
Produção
Digital:FelipeFrancisco
deSouza

)
Ceagesp:
Reinserção
da áreanocontexto
Urbanoe Metropolitano
A propostasurgeda análisedospotenciaise problemas
da área, queseapresentam
à metrópole
comoumgrandevaziourbano
, sugerindo
um projetode enfoquehabitacionalcomalta densidadee qualidadeurbana.O projetoé demarcadopor dois eixosem cruz, sendoo
primeiro
, umaligaçãodo morrodoJaguaréà AvenidaPrincesaLeopoldina
e o segundo
, umaplataformaqueagregaequipamentos
urbanos
configurando
espaçosconstruídos
e vaziospermeáveis
. Considera-se,
também, a expansão
da CidadeUniversitáriaatravésde um Pólo
Tecnológico
; a criaçãode um ParqueUrbanoincorporado
ao ParqueVilla Lobosna proximidade
do rio Pinheiros;e a presençade uma
EstaçãoIntermodalno encontrodos rios Pinheirose Tietê, partindoda real possibilidadede torná-losnavegáveis
, formandoum elo de
encontroentreos diversostransportesmetropolitanos
reestruturados
, assimcomoa chegadadas principaisvias de acessode caráter
nacional.A criaçãode umanovacentralidadeé o principalpressuposto
desteprojeto.

BUET
_mençãohonrosa
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Universidade
deEngenharia
e Tecnologia
deBangladesh
Alunos:
Fahmid
Ahmed,
Rehnuma
Parveen,
MirRaquib
UsSaleheen
Supervisores
responsáveis:
Dr.Mir Mobassher
Ali (professor)
, Dr.K. lftekhar
Ahmed(professorassistente)
, Dr. K. ShabbirAhmed(professor
associado)
,
Fotógrafo:
FahmidAhmed
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AOscilação
escalena:
redefinindo
o Campo
GENEVA
enquanto
fragmento
decidade
Umahistóriade estagnaçãotripartite face à incertezaé o quevivemas pessoasobjetodesteprojeto:seu país de origemé a Índia,
o paísondeatualmentevivemé Bangladesh
e o paísquedenominam
de "suacasa"é o Paquistão
. Ocampode Mohammadpur
Geneva
consisteem umailha dossonhosa oferecer-lhes
umteto que,ao mesmotempo,negao estadoatual de vida destaspessoas,o qual faz
com que ponderemos
sobreo significadodas palavrascasa e habitação.Se habitaçãodisser respeitoa padrõesde vida cultural,
coletivosdossereshumanose incluir outrasinstituições
, enEíoo GenevaCamppodeser definidocomoum não-projetohabitacional,
poisqueneleseriaofertadaàs pessoasuma posiçãotransitóriaparaquevivessemem casas- moradiasnãoconstruídas,tampouco
recebidasde presente- queabrigariam-nasdurantea fasedetransição.A entidadedesteprojeto- aliás, comoa realidadedosBiharis
- tem crisebemdefinida: trata-seda crisede multi-definiçãoda incerteza- a oscilaçãoescalenaentrea strophye a anti-strophy.

o

e.)
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CENTRO
UNIVERSITÁRIO
NILTON
UNS
CursodeArquitetura
e Urbanismo
Equipedealunos:
AnaGuerreiro,
Anabella
Abrahim,
BiancaMoura,
CianyAbugoche,
CláudiaFerreira,CybelleVasconcelos,
Erick
Chagas,
Fernanda
Tinoco,
Sizabele
Algerich
e Waldeniza
Bessa.

sina de
Tratamento-DRS
Habitações

Ponte

"Manaus Moderna"
(viaexistente)

Biblioteca
(AntigaPenitenciária)
SeringueirasNativas

Apoio:BepiCyrino
, LucianaFrota,LuízaLacerda,MarizaFreitas
, PriscilaTeles,
TalineKniphoff,TássiaAraújoe VivienNascimento,
Professores
orientadores:
PatríciaAlves,RobertoMoita, RogerAbrahim,VládiaCantanhede,
Waldemar
Reis,Coordenadores:
PatríciaAlvese VládiaCantanhede.

Museu Palafit1co
Parque urbano
Ponte-Pedestres

Intervenção

Urbana

no Igarapé

do Educandos.

Intervenção
noigarapédosEducandos.
Manaus.
Amazonas
A propostade reurbanização
de áreacontínuaao centrode Manausconstro11scursorentea pratica a ocupaçãoesorena a essa
metrópole,de crescimentomédiode 8% aa, marcadapela negligênciaàs suas peculiaridades
geográficas
e falta de políticaspúblicas.
Apropriaa auto-sustentabilidade
da área,a suadensidade,
morfologia
e tipologiaurbanasemseusvalorese significados
culturais.Respeita
o ritmo antropológico,
social e cultural retratadonos espaçospúblicosde manifestação,
vivênciado cotidianoe ofíciostradicionais
;o
investimento
socialda comunidade
e as gentilezasurbanas.Introduze reciclaequipamentos
urbanosculturaise delazer;valorizamarcosda
paisageme a arquiteturavernáculade madeira,econômica
e relevanteem sua simplicidade
. Remaneja
as habitações
em risco, propõe
a proteçãodas nascentes
e margensdosigarapés,a despoluição
daságuas,o resgateda navegabilidade.
Relevaos recursos
climáticose
energéticos,
áreasverdese permeabilidade
dossolos.

CENTRO
UNIVERSITÁRIO
RITTER
DOSREIS_menção
honrosa
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
Equipe:
Cristiano
MouraLoureiro,
Guilherme
Werle,Leandro
Castilhos
Degani,
Rodrigo
PoltosiGomes
deJesus,
TiagoBalem
Prof.TiagoHolzmann
da Silva(professor
orientador)

Costuras:
Costuraré unir pedaços,transformando
fragmentosem umcorpouno,porémdiverso.Costuraré construiruma~ovarealidade
a partir da relaçãoentreo histórico(península)e o novo(aterro),entreo real (trocas)e o virtual (wcu1tos)_,
entreº.tang1vel(muro)e o
intangível(memória).CosturarPortoAlegreé subvertera cidade,intervindoa partir dosse_us
antigos_l1m1te::o Rioe o Muro._Local~
universal·urbanox arquitetônico
; óciox trabalho;antigox "moderno"
; circularx estar;realx virtual... Assimestaoas cidades.Assimesta
PortoAle~re.Assimestá a sua áreacentral: divididae fragmentada;territór_io
formad_o
de_
ilhas, pedaçosd,e realidadesdesencontradas
recitandomonólogos.
Cidadeenfrentadaemantagonismos
forçados
, superf1c1al
e sem1dent1dade
. Cost
_urare tece;pontosdeenlaceentre
estas realidades.Costuraré traçar um caminhonovo,um circ ·
LQ
memoria.

Manaus

- AM

1

FAAP
_1° prêmio
Fundação
Armando
Álvares
Penteado.
Faculdade
deArtes
Plásticas.
CursodeArquitetura
e Urbanismo
Equipe:
Adriano
Bagalhão,
AndréWeigand,
LuísMenezes,
MarcelaPirozzi,MariaCristina
Motta,MariaElisaFriedmann.

ProjetoLargodaConcórdia
A regiãodo Brás,maisprecisamente
o Largoda Concórdia
, é umazonacenra e es rateg1ca
da c1 a e de SãoPaulo
, que passapor um
acelerado
processo
dedegradação.
Invasãodeespaços
públicos
, poluiçãovisual, a falta deintegração
entreas áreascontíguas
à linhaférrea
e a descaracterização
dasfunçõeseconômicas
sãoapenasalgunsdosfatoresquefazemdespertara atençãoparaa urgênciade iniciativas
de intervenção
na qualificaçãodo espaço
. O projeto"Largoda Concórdia"
é umatentativade leitura, reflexãoe intervenção
na paisagem
urbanada regiãocomo intuitode proporsoluções
quecontribuamparaa suareintegração
urbanísticaà metrópole
.
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FACULDADE
DEBELAS
ARTES
DESÃOPAULO
Equipe:
AllanGeorge,
AndréBarbato,BrunoBarbato,Gustavo
Moreno,
LarisaMoraAndrade,
Vanessa
Fernandes,
OscarRamosSepúlveda.
Orientador
: RobertoMônaco
, coordenador
: Vascode Mello

Eixode Expansão:
Em São Paulo, o início dos anos 40 foi marcadopor açõesgovernamentais
, orientadaspor um planejamento
centralizado.Consistiramprincipalmenteem grandesobrasde infra-estruturaviária implantadassobreum tecidourbanotradicional
queseexpandia
. Osespaçospúblicosda cidadetradicionaldo passadoe da vida socialforamsacrificadosemfunçãodo deslocamento
.
As metrópolesmundiaisatravessamum amploprocessode reconfiguração
espacialcom a construçãode complexosarquitetônicos
auto-suficientes
e de novossistemasde comunicações
, tudo acompanhado
porumacompletareorganização
doespaçopúblico, comum
vertiginosocrescimentoda exclusãosociale da violência.
das grandescidadesno penúltimomeio , l
apontaparaumnovoproblema
: osgrandescentrosurbanos
se unirão por faixas imensasformandomegalópoles
.Essa
novaescalade estudosestá sendocondicionadapor vias
expressasno traçado urbano no qual o atual format
concêntricoexistentedá lugara um novoeixode expansão.

FUMEC_men
honrosa
ção
Faculdade
deEngenharieaArquitetur- a
ArquitetureaUrbanismo
Equipe:
Antenor
Porto,CarinaAndrade,
Denise
Macedo,
FátimaTavares,
FelipeFontes,
Geraldo
Ferreira,KellyCastro,
Nicolás
Pecchio,
Lilian
lgnacchiti,
Pollyanna
Pedrosa,
Ricardo
Ramos.
Coodenador
do Projeto
: SérgioRicardoPalhares
, Orientadores
: Bruno anta Cecília
, CésarGualtieri
, CáudiaTeresaPereiraPires
, JoannyMachado
,
Marquez
, RocioRouverRosiPeres
, Vanessa
BorgesBrasileiro
, Apoio
: Anglogold
MorroVelho

Requalificação
da Minade MorroVelho.NovaLima/ RegiãoMetropolitana
deBeloHorizonte
- MinasGerais/Brasil
O decréscimoda qualidadede vida na zonacentralde BeloHorizonteinduziua população
de maiorpoderaquisitivoa sedeslocarpara
o vetor sul da regiãometropolitana.Porém
, estemovimentonãose caracterizou
em melhoriaparaos municípiosdevidoà carênciade
infra-estruturaurbana.Em NovaLima, cidadehistoricamente
vinculadaà mineração,detectam-seproblemassociaise econômicos
decorrentesda reduçãoda exploração
do ouro,comfim estimadopara2003.É propostaa requalificação
da áreaindustrialda Minade
MorroVelho,cuja estruturafísica é constituídapor galpõesdos séculosXIXe XX. O projetorespondeà atual discussãosobreas
metrópolescontemporâneas
atravésde práticasprojetuaisde sustentabilidade
e remanejamento.
Objetiva-se
are-inserçãoda áreana
trama urbana atravésda permeabilidade
, com a criaçãode um sistemade espaçospúblicose equipamentos
de usocoletivo,da
preservação
da memóriahistórica, e visandoa ampliaçãoda redeurbana.

INSTITUTO
POLITÉCNIC
NACIO
O NAL,
MÉXICO
EscolaSuperiorde EngenharieaArquitetura
Equipe:
Hernandez
ObietaEduardo,
Lozada
Toledo
Maurício
e OrtizRojasYessica
Professor
: MariaMartinezValdez

XochimilcoO:resgatede umparaíso
_ .
.
Xochimilcoconstitui uma das poucasreminiscênciasvivas da cultura de nossosancestrais.A1~d
_a q_ue os ~-exicas(Astecas)
constituíssemumadas últimastribos a chegarà Planíciedo México,esteslograramalcançarum dom1n10
soc10-pol1t1co
predom1n_an~e
na regiãoà épocada chegadadosespanhóisemAnahuac
, em 1519. Em1325,os astecasjá haviamfundadoa cidadedeTenoch~1tlan
_ atualmenteconhecidacomoCidadedo México- e, em 1519,estahaviasetransformad_o
emumcomplexo
urbanodecentoe cinquenta
mil habitantesmuito bem organizados.À guisa de comparaçã,onaquelaépoca, a maiorcidadeespanho
_la, Salamanca
, t1nh_a
uma
populaçãode trinta mil habitantes.A Cidadedo Méxicofoi construídasobreum lagoe durantecentoe cinquentaanosseushabitantes
viveramharmoniosamente
como meio-ambiente
circundanteIsto
.
foi possívelgraçasà chinampa, uma misturade húmuse troncos
de madeiraqueconstituiuum bomsubstrato, capazde abrigaras
raízesdas árvoresque plantaram- ahuejote
. Comisto, criou-se
uma superfície"flutuante", porémfirme, sobrea qual colheitas
_e
edificaçõesfloresceram
. A destruiçãoteve in_íc
_io com a 1nvasao
espanhola
. Os espanhóisutilizaramos materiaisempregadona
s
construçãodos antigostemplospara, _aliadoao trabalhoescravo
,
construíremsuascasase igrejas.Assim,o ecossistema
existente
no vale rapidamentefoi destruído.
---

1

MACKENZIE
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
Equipe:
MuriloVidalTeixeira,
PedroOrricoBoscov,
Rechilene
Mendonça
Maia,Renata
Abrikian,
Renato
SallesAmaral,
Tadzio
Saraiva
Orientador
: Prof. Dr.Carlos Leitede Souza
, Fotos: TadzioSaraiva

---~-1.

ltaquera24 Km- Centralidades
Periféricas
A partir do atual processo
de implantaçãodas subprefeituras
, quepropõea participaçãopopuar e a a ministração escentr~~lza
a a
cidade, o projetodiscutea transformaçãodo que hoje são centrosregionaiscarentesde infra-estruturae qualidadeambientalem
centralidadespromovedoras
da cidadania. Tomandocomocaso exemplarltaquera,na Zona Leste, distrito com mais de 400.000
habitantes,desenvolvem-se
as diretrizesde planejamento
e desenhourbanonecessáriaspara a situaçãodesejadade organização
popular
, atuaçãopolítica, formaçãoculturale questionamento
das condições
atuais.Alémde umanovapropostaparao desenhoviário,
conectando
e trazendonovossignificadosàs diferentespartesdo território, é tambémprevistaa implantaçãode edifíciosque dêem
respostaà problemática
local, guardando
diferentesrelaçõesde proximidade
comos habitantesda cidade: local,regional
, metropolitana
.
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PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA
DORIOGRANDE
DOSUL
Faculdade
de Arquitetura
e Urbanismo
Equipe:
Alexandre
CoutoGiorgi,Gustavo
Bergmann
Bassani,
MônicaBohrer,RobertoMoreiraDorneles,
Rodrigo
Gamboa.
V)

Professor
Orientador:Dr. Arq. EnaldoNunesMarques
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ProjetoCAMINHO
DASDOCAS
Estapropostaconsistena qualificaçãoda cidadede PortoAlegreparaa 3a onda:a erada informação.Seráum portode abastecimento
de novastecnologias
. Umambientede geraçãode conhecimento
e formadorde conceitos.A partir de periódicasenchentesdo Lago
Guaíba,criou-seum paradigmasobreo contadocidade/água.Na décadade 60, um grandesistemade contençãofoi criado para
proteger a cidade de possíveis enchentes
, gerando interfaces
negativas
. Propomosuma ocupaçãoinversa:resgatamosa margem
original junto a Av. Voluntários da Pátria, reconfigurandoum
importanteportocomercialdo iníciodo século.Oespíritodesbravador,
Narina
a cultura dos diversospovoseuropeusque ali aportavam,oferecendo
PUbHc a
seusdiferentesprodutose trabalhos;a vivênciado Lago; o barcocomo
instrumentode trabalho.Tudoisso renascecomouma premissadeste
projetoe remete-seao conceitoatual de troca, no qual as mercadorias
sãooutras, masdetêmo mesmopoder:o desenvolvimento
.
Are• Verde

Ca.lpóes CN!
EntnteniMnbo

~Y .

lranc:.o

PROJETO C.._MINHO O.._S OOCAS • F.._U · PUCRS

Cutelo
K • llO

UNESP
Bauru
Universidade
Estadual
Paulista
"Júlio
deMesquita
Filho"
Equipe:
CamilaPolidoBais,CarlosHenrique
Bernardino
de
Carvalho,
Gustavo
FáveroMinosso,
Lucas
Endrigo
Caetano
da
Silva,LúciaHelenaBorges
Meneghetti,
MariaHelenaRossetti
Profe
ssororientador
: Adalberto
RettoJúnior
, Arquiteto
colaborador
: Alexandre
SantosGalvão,
Patrocinador
/ Apoio
: FaculdadedeArquitetura
, Artese Comunica
ção
(FAAC
UNESP
- Bauru)

Descrição
doProjeto
A redemetropolitana
nãotem limitesterritoriais. Éconstituída e situaçõesqueacontecem
emqualquerlugar. mas7tuaçao
merapo1tana
de cidade é a inserçãodela numa rededinâmicade troca de mercadorias(entendendo-se
mercadoria
tanto comoprodutoquanto
informação)cujas ligaçõessão as infinitas camadaspassíveisde seremconstruídas
, comunicando-se
e interpenetrando-se.
Sistemas
hierárquicosnãoexistemmais. Osnóssediluíram.Todosos pontosestãoligadosaté quenãosesaibamaisondesepisa.Omundonãoé
umamultidãodeobjetosdistintos; é umtodoindivisível
, umaredecomplexa
de relaçõesnasquaisumobjetoapenaso é emvirtudedele,
de mim e das relaçõesque estabelecemos
entrenós. O projetonãopartede um programa
, masde relaçõesestabelecidas
entrefluxos
(informações
, significados
, tráfegos). Os programasestabelecem
uma relaçãoefêmeracomo projeto;são esdrúxulos
e inseridosna
dinâmicaeconômica
vigente:hortahidropônica,
concessionária
e estaçãode rádio.

UNIBAN
Universidade
Bandeirante
deSãoPaulo
Equipe:
Cristiane
A.Marques,
Marcelo
daS.Braga,
RitadeCássia
Cordeiro,
Roberto
A.Marioti
Profe
ssor OrientadorFrancisco deAssis Rosa, Fotógrafo:
Roberto
A.Marioti

Reurbanização
doParqueD. Pedroli: Proposta
paraOlimpíadas
SãoPaulo2012
.
. .
Pormeiodeestudos
, levantamentos
elaborados
e buscando
a melhoriada cidadedeSãoPaulo
, foram?esenv~lv1das
algu~_as
diretrizes
_com
estaáreatão degradada
, preocupando-se
coma preservaçã?
_de pontosh1~tor1cos
, areasespec1f1cas
decomercio
,
0 objetivode reurbanizar
serviçose habitações
. A propostaprevêa reurbanização
detoda regiãoquevai do pat10do Pana~eo ParqueD. Pedro11,_como proJeto
~o
ParqueOlímpico
, Vila Olímpica(3)
, Estaçãolntermodal(2)
, Shopping
Cultural(l)e umTemploEcumen1co(4)
, buscando
assim, u..ma1nserçao
na malhaurbanacoma diversificação
na localização
, tamanhoe recuperação
ambiental
, procurando
atendermoradores
, frequentadores
e
visitantesquebuscamqualidadede vida na regiãocentralda
metrópolee valorizandoa cidadede SãoPaulo.

2

Largoda Concórdia / Brés
Planta da camada lntermed
léria
e Inferior • proposta
.

1

UNINOVE
CentroUniversitário
NovedeJulho
Equipe:
AdaCastro,DanielaCarolinaAjudarte,Gabriela
Gonçalves
de Oliveira,JanaínaBozza,JaneMartada Silva,
PriscilaTorresde Souza,Rodrigo
VegaMilagres
Orientador
: Luiz GonzagaM.Ackel
Patrocínio /Apoio: Centro Universitário Nove de Julho

- ---

O

50

100

200 metros

CentroUniversltério Nove de Julho
Revitalizaçãodo
Largoda Concórdia / largo do Brés

Revitalização
doLargoda Concórdia
/ LargodoBrás
A propostaconsideraa importânciahistóricada regiãodo Brás(principalinterligação entreSão Pauloe RiodeJaneiroe a implantação
da ferrovia), além de procurarresolveros problemasatuais em evidência(essencialmenteo comércioinformal que se prolifera
desorganizada
mente).Emfunçãodisso, nossapropostaconsisteemsepararo acúmulodefunções presentes no Largo da Concórdia
em
planosdistintos: inferior, com o rebaixamento
da ferrovia a meio nível; intermediário
, compostopelo comércioinformal, vias de
circulaçãode pedestres
, propriedadesprivadas, comércioformal e a malha viária existente
; e superior
, que compõeas vias
estruturadoraslocais, sem desfazero que foi estabelecidopor uma necessidade
de crescimentodo bairro.A propostanão subtrai
nenhumelemento
, massomao quefalta parao plenoatendimentoda população e desenvolvimento
local, alémde ser auto-suficiente
no sentidode mantera organização
do localsemprojetosadjacentes.
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UNIP
Universidade
Paulista
Equipe
: Aleksande
r Braz, Ana Claud
ia Santiago, André Vaz de Lima, GabrielRizzo,
Luiz Felipe Ortolani, Marcelo Takaishi, Mirian Lekich, PauloBoé,SimoneNakamoto,
ThaísPagano
Professores
Orientadores
:HortênsiaEspallargasZuniga, RobertoYokota

Remodela
ção do Centrode Sta. Amaro
Em um mundodominadopeloconsumo
, a cidadedeixade ser palcoda experiência
pública. Seus espaçosse reduzema territórios-mercadoria
, administrados como
produtosempresariaisem competiçãodesenfreada.
Tal processoreduzo cidadãoà
condiçãode consumidor
: lógicadesumana
, que apontaum futuro sombrio.Enquanto
centralidadeperiférica
, o Centrode Sta. Amarointerliga a periferiacom a cidade
terciáriaglobal.Suaconfiguração
expressa
as contradições
querealimentama exclusão
social,corrupçãoe degradação
, patentesna fragmentação
, loteamento
e saturaçãode
seuespaçopúblico, sufocandoas atividadescívicae socialqueaindaresistem,apesa
detudo. Nossaproposta,porquantoutópica,exprimeo desejodetransformação
através
da reformulaçãodo lugar público, articulandoseus elementoscívicos através de
edifícioscujos usos estimulema experiênciapública e o vínculo social, visando
indivíduosíntegrosna cidadaniae nãoconsumidores
subumanos.

UNIPÊ
CentroUniversitário
deJoãoPessoa
Equipe
: BerttilonCláudioLicarião,Christopher
MartinsGuerra,
DanielleLucenade A.Gomes
, Genison
Paiva,FrankieMuniz,Roberta
NóbregaChavesDourado
Domingues
Professores:
SandraOrtegoza
, RaglanGondim
, AméliaPanet(coordenadora)
, Hélio
CostaLima, GeorgeDantas, Fotógrafos:BerttilonCláudioLicarião,Christopher
MartinsGuerra
, RobertaNóbregaChavesDourado
Domingues
, Patrocinador/Apoio
:
CentroUniversitáriode JoãoPessoa- UNIPÊ
, InstitutodosArquitetosdo BrasilIAB- PB, ComissãoPermanente
de Desenvolvimento
de CentroHistórico- PB

O rio e a memóriada cidade:Projetode reabilitação
urbanaparao bairrodoVaradouro,
JoãoPessoa
- PB
O bairro antigo,Varadouro
, tem sua importânciaassinadapela históriacomoberçooficial de nossacapital,quenasceàs margensdo
rio Sanhauá.Aolongodosanos, ambosvêmsofrendoum processo
dedegradação.
Elaboramos
umapropostadere-desenho
urbano
, que
incorporaos valoressimbólicose culturaisdas pessoasquemorame/ouutilizamessaparteda cidade.Pretende-se
umarequalificação
sem exclusãosocial da populaçãoque vive e/outrabalha na áreade intervenção,buscandoa sua integraçãoaosbense serviçosda
cidade,alémde incrementaro usohabitacional,atividadesde lazer,culturae turismoda regiãogerandonovosempregos
, necessários
à dinâmicacotidianada cidade.Esseaspectoé de fundamentalimportânciaparase garantira utilizaçãoe a segurançadosespaços
públicosda área central. Pretendemos
, também, modificaro sistemaviário existente,antiquadoe nãofuncional,como intuito de
resgatara sua importânciaprivilegiandoo pedestre
.

UNISINOS
Universidade
doValedoRiodosSinos
Equipe:
Andréia
Faley,BárbaraBehs,Cristiane
Pomina
Profe
ssorOrientador/Coordenador:
MariaCarmenCanarim

Revitalização
Urbanística
emáreascentraisdegradadas
(setordo4º distritojuntoà áreacentralde Porto~legre).
,.
o trabalho abordauma propostade revitalizaçãourbanísticaem setor do 4º distrito, PortoAlegre, que, apossofr:r uma seriede
transformações
, atualmenteencontra-sesubutilizado,compoucadensidadepopulacional
e grnnd
_e partedas,construçoes
deterioradas
,
atraindo prostituiçãoe marginalidade.Para revertereste quadroe tirar partido de p~tenc1alldades
da area, comos,uaexcelente
localização
, propomosum processode revalorização
sem, no entanto, expulsara populaçao
, local.Seualavancamento
esta base~dona
inserçãode um pólotecnológico(comcentrode convenções
, hotel,centroculturale escolatecn1ca)
_causandoum impactoquetera~orno
conseqüência
a modificaçãoda malhaviária, remembram
residenciais, galerias comerciais interligando eixos,
volumetriaescalonadaotimizandovisuais, requalificaçã
ambiental,"praçadosarcos"- valorizandobenstombado
pelo patrimônio - integraçãoantigo/atual (com museu,
artesanatogaúcho, galeria de arte, oficinas de teatro
cafés)· essassão algumasdas diretrizespara mantera
áreac~matividadesatrativas permanentes
e impulsiona
seu desenvolvimento
econômico,sociale cultural.
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Universidade
doSuldeSantaCatarina

o
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ro
Equipe:
Bruno
Barbi,Elaine
Gerente,
Maximiliano
Pinheiro
daRocha-e
ro
Professor
Orientador:
MaurícioAndriani
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Sustentabilidade
Intra-Urbana
Otrabalhopropõea descentralização
de abastecimento
da cidade, trazendoparadentrodosbairros, sistemasintegradosde captação
da águada chuva, tratamentobiológicode efluentes
, policulturaintensiva,comadoçãodetecnologiaspoupadoras
de espaço
, matéria
e energia
, explorando
ao máximoos fluxoslocaise satisfazendocritériosde conservação
ambiental.O planejamentourbanovisa a
democratização
do processode administraçãoe expansãodas cidades, atravésde umasociedadebaseadana comunidade
e cultura
local, nãodevendosertratadocomoobraacabadae sim indutorde um processo
, podendoser interpretadade todasas maneirasem
respostaa todasas culturas.Paraverificação
, toma-seumraiode200mondeestãoimplantadosestessistemas;porémsuaabordagem
setraduznoâmbitocomunitáriopodendo
vincular-sea outrasunidadeslocais,produzindo
um sistemaintegradoparaa região.
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UNIVERSIDAD
DELAREPÚBLICA,
MONTEVIDEO,
URUGUAl_2°
prêmio
Facultad
deArquitectura
Equipe:
Fernando
Aguirre,
Amalia
Airola,
Viviana
Barneche,
Alejandra
Bruzzone,
Gerardo
Cadenazzi,
Fabiana
Castillo,
Verónica
Eccher,
Tabaré
Ferreyra,
Mauricio
López,
Verónica
Pastore,
AliciaPuentes,
Sebastián
Raggio,
Jimena
Sellanes.
Colaboradores:
Alejandro
deSantiago
, Fernanda
deSanVicente
, PaulaMarino
, Rosana
Olivera
, Professora
Adjunta:Mercedes
Medina
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Emviasde mudar
"Deveríamos
substituir a modernacultura do fragmentopor
umaculturado lugar,... umaatitudeque,longede alimentara
realidadede umaenésimavisãoautônoma,
se distinguiriapela
aceitaçãodo visível,do queestá aí, comoátomoelementarde
um discursoprodutivo.Uma atitude de reflexãoentrópica
,
necessariamente
paradoxal,
afim demanipularo cadáverquente i . J
denossascidades,estasidentidadespréviassemevidenciá-las1 1 i 1
nemconvertê-lasemobjetosde museus."
FrançoisRache
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UNIVERSIDADE
BRAZ
CUBAS
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
Equipede alunosautores:Cristiane
deFátimaOliveira
MengTsaiShyue,Cristiane
Shinobu
Nakayama
'
alunos colaboradore
s: Allan Fernandes
Sales, Marcelo Miua
professor orientador: HumbertoKzure-Cerquera

.•. .•. •.. •..

Paisagens
Urbanas:
Fragmentação
e Re-estrut
uração
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UNIVERSIDADE
DECALGARY,
CANADÁ
Primeirafase_proposta:
Alejandro
Henry,AndreaNemeth
, DustinCouzens,
George
Mitsch,
KevinOffin,MauricioRosa,ScottPicklesandSharonSchuld
Segunda
fase_desenvolvimento
do projeto:Alejandro
Henry
, AndreaNemethe Maurício
Rosa
Coordenador:
GrahamLivesey, AAA
, MRAIC
- Diretore Professor Associado
, Programade Arquitetura
,
Faculdadede DesignAmbiental
, Universidadede Calgary, Supervisor/ professor
encarregado:MarcBoutin,
MAAA- ProfessorAssistantedeArquitetura
, Imagen
s e textos:AlejandroHenry
, AndreaNemethe MaurícioRosa
.
Patrocinadore
s: Universidadede Calgary, Programade Arquitetura
, Faculdadede DesignAmbiental,
GrupoInovadorde Práticas Arquitetônica
s (IPGA)
, BoucockCraigWongArquitetos

Aarquitetura
doagora
.
.
.
,
.
Nocentroda cidade, em Calgary
, situa-seumaárea de trabalhoque é desafiadora
, pois.quecemmil pess~as
vemtrabalhartodososdias.
Entretanto
, apósas seishorasda tarde, 98% das ruas ficam completamentevazias, poistodosretornamas sua: casas, ~u1tasvezesem
áreas suburbanas.Esta situaçãopoderiaser revertida, visandotransformaro c:ntro em. um local. de res1denc1a
, alem de trabalho.
Nóspropomos
o adensamento
do núcleocentralatravés deáreas , icas de,presta
ç_aoj
,.es 1 - ve icaise hom,.Q
vias para pedestres.Os trens e estacionamentos
ti.cariamno
subsolo
; os caminhoselevados- ao ar livre - queexistempara
tráfegode pedestres
seriamampliados
, devolvendo-se
a quemde
direito para que delefizessebomuso. Ao alargaras vias para
pedestres
enfrentar-se-ia
váriasquestões
: a diferen
ça d.eescala
que existeentreos arranha-céus
e a estreitezadas vielas, os
congestionamentos
, queseriamaliviadoscomo alargamentodo
"andartérreo", detal sortequeasvias parapedestre
s acabariam
sendoativadasem três pisosdiferentes
, servindocomoagente
socialdeadensamento
, integrando
as diversas funções dacidade.

1

UNIVERSIDADE
DODESENHO,
COSTA
RICA_menção
honrosa
DiegovanderLaat,aluno
Professor encarregado: FranciscoMoskovits, Assistente:Maurício Quiro
s, Coorden
ador:AlvaroRajas

Doenças
Horizontais
("Enxerto"
dereabilitação
urbana)
A arquitetura
, naCostaRica,tornou-seumamoléstiahorizontal
queseexpande
semrestíições
ou
pensamentos
. SãoJosé
, a capital, avançaem suasfronteirasparaalémdo vale. A cidadeestá
compostaporedifíciosisoladosquecresceram
aqui e acolá, de mododesordenado
, tornandoa
vida doscidadãosao redorsimplesmente
insuportável
, devidoa esta arquiteturaimpensada
,
desprovida
de sentido.Na maiorpartedas vezes
, a arquiteturaé irrelevantese comparada
à
realidadesocial, política,tecnológica
e econômica
na CostaRica.SãoJosénãoestápreparada
paraas mudanças
globalizadas
. Assim, a arquiteturanestacidadeenfrentaos temposatuais
com espadade madeirae escudode papelão
, ameaçadade perdersua identidadeface à
globalização
. A CostaRicadevedesenvolver
suaconsciência
arquitetônica
e estarpreparada
, se
quiserter esperanças
de usufruiras vantagensque o mundoglobalizadooferece.O "Enxerto"de ReabilitaçãoUrbanasurgiu como
conseqüência
domovimento
constante
dacidadee da diversidade
detopologias
quenelapodemserencontradas
. Oprograma
incluidoisníveis
- paraa projeção
devídeoe mix-mídia-, emqueartistasinteressados
poderiam
trabalharcomSãoJosécomoum laboratório
experimental
,
filmandoe projetando
o quedesejassem
, investigando
relacionamentos,
pesquisando
tendências
, densidades
e históriasurbanas
, bemcomo
aspectos
sócio-econômicos
queafetama vida doscidadãos.O "Enxerto"
se movenãosomente
tendosuaformaafetadae atétendosofrido
mutação
, mastambém"ao redor"da cidade
, atravésde estacionamentos
quesetransformaram
em "corpos-de-pesquisa"
, umaespéciede
parasitaqueatribuiuoutrotipo de usoà terrada qualseapropriou.
Trata-sede umasimbioseentreo "Enxerto"
queremovealgodo localem
queseinseree o terreno,querecebeas diversasatividadesquedeverãoreativare reabilitara cidade,repletadesolidãoe vazio.
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UNIVERSIDADE
DETECNOLOGIA
TAMPERE,
FINLÂNDIA
Departamento
deArquitetura
PaulaJulin,estudante
de arquitetura
Supervisor
: PrincipalAssistente
KariLindstrõm
, Professor
JuhaniKatainen
,
Coordenador
: AnnukkaRistikaarto
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Rapideze Fluxo
A Erada Informaçãochegoua Tampere.Qualseráa aparênciada arquiteturada sociedade-net?
A devastaçãoindustrialcausadaao
longodas margenspelascorrentezasdo Tammerkoski
está atuandocomonum campode teste. O designurbanoestá baseadonos
valoresda paisagemcultural.Osedifíciospúblicosforamprojetadosparafunçõesmultiuso,segundoa tipologiade plantasindustriais
ao longodosrápidosdas vias rápidas. As áreashabitacionaisapresentammoradiasextremamente
versáteis,louvandoa memóriadas
casasde trabalhadoresconstruídasem blocosde madeira(pré-fabricadas).Estasobservações
mostramcomoedificaçõespúblicase
privadaspodemadaptar-seàs rápidasmudançasquecaracteriz
estãointerligadasporum parquecomáguascurativasemqueas
águaspluviaise dascasassãopurificadasnosriachosressoantes
atravésde cana e juncos.Porfim, a água termina comooutra
cachoeiraem Tammerkoski
, as correntezas
que deramorigemàs
indústriase à cidade.
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UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DEMARINGÁ
Equipe:AgnesYuriUehara,AnaPaulaKiyomiSuzuki,
RicardoAugusto
dasChagasLima
Colaboradores:
Gisela Fernandes
de Souza
, Patric Alves Leite, Paula
GraceCorreia
, Professoresorientadores:
Renato LeãoRego, Césarlmai

--

LEGENDA
USO MISTO {RESIDE N CIAL E COMERCLA.l)

AAU VE.R.OE
(RECREAÇÃOE lAZER)

MAPA DE USOS

EDIFlclOS PU8LIC0S

NovoCentrode Maringá

ATl\l!OADESCULTURAIS

USO RESIDENCIAL

O projetopropõea ocupaçãode um vazio urbanocentral geradocom a remoçãodo pátio de manobrasda redeferroviária
, cortando
a cidade no sentidoleste/oeste
, com uma áreade lazere cultura.O eixoestabelecido
entrea Catedral
, ao sul, e o estádioe o campus
universitário,ao norte, privilegia sua ocupaçãocom bares, restaurantes
, livrariase cafés,religandoduasáreasurbanasaté então
segmentadas.
A áreacentraldo vaziourbanoabrigarájardins, um museudeartes, a bibliotecamunicipal,o arquivopúblicoe a entrada
do terminal urbano,localizadono subsolo,de modoa conformarumapraçafechada,comosetem na cidade. Oterminalurbanointegra
o sistemade ônibuse um veículolevesobretrilhos que liga Maringáàs pequenascidadesvizinhas.Aoladodestesedifíciospúblicos
,
propõe-seáreas de uso misto, com comérciono térreo e torres residenciais
, respeitandoa taxa de ocupaçãoe o coeficientede
.
aproveitamentodo centroda cidade, que permitemedifíciosde até 15 pavimentos

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DOMARANHÃO
Cursode Arquitetura
e Urbanismo
da Universidade
Estadualdo Maranhão
Equipe:
BiancaMendesMartins
, BrunaSuzanaMarinho
Bezerra,
Carlade Azevedo
Veras,Conceição
de MariaAraújode Oliveira
Colaboradores:
ClaudioHenriqueFerroFreire
, MichelRuySousa
,
Orientadora:
Profa.Msc. ArquitetaMárciaTerezaCamposMarque
s,
Patrocinadores
: Lockcenter
- Máquinas
e Equipamentos
, Governo
doEstadodoMaranhão

OBAIRRO
DASMERCÊS
- umaproposta
derevitalização
.
.
D ,
denominada
PólodasMercêslocalizadanoCentroHistóricoda cidadedeSãoLuís/MA
, foramescolhidas
trezequadr_astotalizando
é integrar
osmiolos
dequadrautilizando
as áreaslivres
, transtormando_os
em
co_~uns,
1; :;~:ares paraumprojetocujoobÍetivo
.
' , ·
descaracterizar
nemperdera autenticidadedo tecidourbano
, acompanhando
a t1polog1a
, as c~racens 1cas
1
O sistema
:::; 0
/: ~;;~ ~•é:r'.:s dasediticações,
r_
espeitando
constr
~tiv~} etecti
_dososprincipaispontos
deatraçaoe/~Pu_l\a'.
propõem-senovosusos, principalmente
_a hab1taçao
, ade9uadosa ,1
r
r .
n_
aceitação, concretizaçãoe manut~nç
_ao das 1ntervençoes
para
,
.
uso ATUAL
: _
atenderà populaçãoresidentee poss1ve1s
novosmoradores
,_gerando
t.J.
""'""
infra-estrutura que estimule novos investimentose at1v1dades
, ---r -1
scMu,o
1 -----'
compatibilizando
as necessidades
d? mundomodernoe globalizado·
r---- !,_j
comO conjuntoarquitetônicoPatnmon10
da Humanidade
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UNIVERSIDADE
FEDERAL
DESANTA
CATARINA
Departamento
deArquitetura
e Urbanismo
Equipe:
Grupo
b_Daniella
Reche;
Eduardo
CésarFaustMachado;
Fernando
Koerich
deSouza;
Maicon
Jones
Antoniolli;
MárcioBartilotti
PintodeOliveira;
Ricardo
LuisSilva;
Vinícius
CesarCadena
Linczuk
Colaboradores
: AndréLuís deLima, GabrielVespucci
.
Apoio
: FabiolaDarela
, Iaralguti, LouiseReidtmann
, SeuCustódio
e Saulo
.
Patrocínio/Apoio
: UFSC
; CTC
; BetaPlotagens
; NoStressGaropaba
; Fórmica
S.A.
Professor
Orientador
: Prof. Dr.CésarFloriano
dosSantos

Florianópolis
- Aterroda BaíaSul- UmUrbanismo
de Coesão
O parquedoAterroda BaíaSul,áreacentrale portadeentradada cidadede Florianópolis
, projetadoporBurleMarxem 1976, encontra-se
em processode descaracterização
. Intervenções
arquitetônicase obras viárias inadequadastornam impossívela recuperaçãoda
propostapaisagísticaoriginal.Diantedestasituaçãoe da necessidade
urgentede qualificaresta importanteárea, propomos
recuperar
o contatodo centrohistóricocomo mar atravésde um passeioelevado
. Adotamosassimum urbanismode coesãocomas seguintes
diretrizesconceituais:buscaruma unidadeentrearquiteturae paisagem- ArquiteturaTopográfica- comoelementoestruturantedo
percurso
; intervirnoespaçopúblicocomoartepública,fazendoumaantropofagiadoconcretismo
brasileiro
; evitarumamonumentalidade
gratuita e rejeitarcenografiascontextualistashistoricistas
; trabalhara continuidadeurbana,introduzindouma multi-funcionalidade
cinergética,dotandode qualidadeos espaçosquese apresentam
comoresiduais.
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UNIVERSIDADE
FEDERAL
DOPARANÁ
Equipe:
CarlosKfouri,CarolineGanzertAfonso,
EderLuciano
Mochi,Fabiano
Demeneck,
GabrielGallarzaRossi,GabrielaMazepa
Professor
orientador
: KeylmaguireJr.Fotógrafos
: EderLucianoMochi, FabianoDemeneck,
GabrielGallarzaRossi,Apoio:Departamento
deArquiteturae Urbanismo
da UFPR

Arquivos
Urbanos:
OReencontro
da Ruacoma Cidade
Comopartedocenárioatual dasgrandescidadesbrasileiras
, Curitibatambémapresent
vastasáreascentraisemabandono
- áreasque,no passado,centralizaramboaparted
vida sócio-econômica
- incorporando,por conseqüência,parcela significativa d
patrimônioarquitetônico
da cidade. Exemplo
evidentedessecenárioé o eixoformadopel
rua Riachuelo(antiga rua da Liberdade),escolhidocomofoco da intervenção.Noss
propostapretendereincorporareste eixo, não apenaspela atitude cosmética
, mas n
reconhecimento
deseuspotenciaisculturais, comênfaseà recuperação
de sua paisage
ecléticae comsuatradicionalocupaçãohabitacional,tanto em seucaráterpermanent
(moradias)quantotransitório(hotéis).A idéiaé reoxigenar
a cidadecomo fortaleciment
das comunidades
historicamente
relacionadas
à região(jovense idosos),recuperando
espaçopúblicocoma adoçãode novosequipamentos
urbanosao longodo eixo.

UNIVERSIDADE
FEDERAL
DORIODEJANEIRO'...-.~
(HorsConcours)
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
Equipe:
FlavioCastellotti,
Gabriel
Duarte,
Juliana
Castro,
MarcosFigueiredo,
RenataBertol,Rodrigo
Louro
Orientadores:
prof.Pablo Benetti
, prof.Gustavo
Rocha-Peixoto
,
Apoio(viagemaoCongresso
UIA,Berlim):DAAD
(Deutscher
Akademischer
Austausch
Dienst)
- Serviço
Alemão
de Intercâmbio
Acadêmico

TAPETE
CULTURAL
- UmaArquitetura
de Conexões.
PrêmioWolfTochtermann
- oncursonternac1onal
deEstudantes......
Congresso
MundialdeArquitetura,
Berlim2002- UniãoInternacional
deArquitetos
O escopodo concursoera a ocupaçãode umaáreade 40 ha. em Mitte, Berlim.Trata-sede umobsoletopátioferroviárioquefica junto
ao muro, na parteocidentalda cidade.Hoje,a áreacorresponde
a um grandevaziourbanoemplenocentroexpandido
da capitalalemã.
O programadeveriaserelaboradopelosestudantes,nãohavendonenhumarestriçãoimpostapeloenunciado
doexercício.
Oprojetotraz
à tona o temada inclusãoculturaldoscercade300 mil turcosquevivemembairrosperiféricosdacapitalalemã.Dessa
forma,a proposta
integraa áreaà cidadepormeiode umaintrincadaredede layers(usosmúltiplos:habitação,
comércio,
escritórios,
lazer,hospedagem
etc.)e
conexões(trilhos, ruas,largos, ciclovias, alamedase caminhos),numainteressante
analogiaà tramae aodesenho
dostapetespersas.
O trabalhofoi condecorado
como prêmiograçasà "sensibilidade
comqueosedifíciosforamdistribuídos
peloterreno"e à "manipulação
de
diferentesescalas"
, segundoa ata dojúri.

UNIVERSIDADE
FEDERAL
DORIODEJANEIRO
Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
Autor:AndréLuizOliveira
Pinto
Professor
Orientador:
SérgioFerrazMagalhães
Patrocinadores:
BNDES
/ IAB-RJ
/ FUJB
/ Plotadora
/Pro-editores/lmageSociety

Desenho
Urbano.Esplanada
de SantoAntônio,
RiodeJaneiro
.
, .
,
Desdesempre os devotosde SantoAntôniopromovem
o hiato sacro:seqüestramo MeninoJesusdo SantoAntonio,que so retorna
à companhiado santocoma realizaçãode umagraça:o encontrodo grandea_mor.
_Aseparação
das imagensgerao vazioentredois.
A crençado cotidianoé metáforada propostaapresentada.
O hiatourbano,vaziodeixadopeloproJeto
moderno
e suapromessa
emum
futuro ideal que nãosecumpriu,é re-significado
. A EsplanadadeSantoAntônio,resultadodoarrnsamento
doMorroe deseucot1d1ano,
com seusencontrosmúltiplose suas crençaspopulares
, está há cinqüentaan_os
_à_esperado ~1lagre
, e:pectat1va
geradora~e erros
duranteos anos. Umapromessanão realizada.Realizam-se
os milagres
, re-s1gn1f1cando
a proprianoçaode hiato,agoranaocomo
interrupção
, esgarçamento
, mascomoas possibilidades
infinitas
dos "entres"(entretempos,entreespaços
, entreencontros
, entre
afetos): os muitos sentidos da história e as várias direções
abertasparao futuro. www.oraptodomeninojesus.blogger.com.br
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UNIVERSIDADE
FEDERAL
DORIOGRANDE
DOSUL
Faculdade
deArquitetura
Equipe:
AnaCláudiaVettoretti,AndréVenzon,
CarolinaFurlanetto
Mendes,
Cristiano
Lindenmeyer
Kunze,
JenifferCuty,NathaliaCantergiani,
Fagundes
de Oliveira,
NauíraZanardoZanin,PatríciaCarraro
Profe
ssoraorientadora:
Andréa SolerMachado, Foto
s: CristianoLindenmeyer
Kunze

PortoAlegrelinundações?
PortoAlegresurgiunumapequena
colinaqueseprojetasobreo Guaíba.
A relaçãocoma agua 01 plenanosprimeiros
tempos.ogo, noentanto
,
começou
a ser necessária
a construção
dos primeirosaterros
, já que a porçãoplanada cidadeera demasiadopequenae as encostas
complicadas
paratrânsitoe implantação
degrandesequipamentos
. Nodecorrer
doséculoXX,todaa bordaoriginalda península
desapareceu.
Esteprojetotomacomopontodepartidaa grandeenchente
de 1941.A partirdessadata, o rio passoua servistocomoo grandeinimigoda
cidade
, culminando
coma construção
deumdiquedecontenção
- separando
definitivamente
a população
deseumaisvaliosobem,o Guaíba.
Trazera águanovamente
parao convíviocotidianodosportoalegrenses
é o principalobjetivodestetrabalho.Questionar
a formaçãodessa
cidade
, queumdia apropriou-se
da água, é fundamental
paralançara possibilidade
deque, numcaminhoinverso
, a águapossaretornarao
seulugaroriginal.
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Faculdade
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Urbanismo
e Design
Agustín
Laurizi,
Damian
Lunae Gerardo
Casado
Professores
responsáveis:
arquitetos
GracielaPronsato
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, Coordenador
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Terreno
vago,projetoe permanência
(reminiscências),
Projetoparaa BaseNavaldeSubmarinos,
PortodeMardeiPlata- Argentina
A topografiadeMardeiPlataé composta
dedoisníveis.Nonívelplanohá as baíase o cabo; noplanoelevado
, montanhas
e vales, alémdo
artifíciodenominado
plot-mesh- terrenosentrelaçados-,
ondeocorreua urbanização
. A convergência
dasterrascoma costapermitiugerar
ao níveldo mar,caracterizando-se
o perfil
vaziosintersticiais- "as reminiscências"
- graçasà criaçãode áreaspúblicasverdejantes
marítimoda cidade.A descontinuidade
entreo terrenoe as áreasverdesincideno porto, regiãode intervenção
. O usode um sistemade
contenção
e a falta de um planoestratégico
na área
s
como passardotempo,emterrenobaldioa reclamar
açõesde reciclagem,
reabilitação
e detransformação
.
Estratégiaproposta:
Devidoà descontinuidade
do
terreno
, duasdiretrizesguiarama geometria
do plano
master.Dois parqueslineares- um público
, outro
privado- permitiriamrestaurara continuidade
entre
as áreasverdes.O terminalmarítimoparanaviosde
cruzeirono Pier Norte define a paisagemnesta
orientação,
permitindorecuperaros aspectosvisuais
emdireçãoà baíada PlayaGrande.

Releitura
paraumrenascimento.
Umaintervenção
nafaixaportuária
deSantos.
Eraumavez...
Umacidadede mar, de porto, de cafée de homens,
comsuastantashistórias,sempretão diferentes
. Históriasquepassaram
, marcaram
e
construíram
a própriacidade.Históriafeita nãosócompalavras,mascomarte:verdadeira
riquezaquecriaa magiadeseucenário.Relendo
estahistória,nota-sea perdada potencialidade
, da área, quenopassado
foi seuberçodeorigeme quegeroutantosencontros
e despedidas.
Preocupado
comestaleitura, o projetovisao renascimento
destaárea,queseencontrahojedegradada
, ociosae segregada.
Ressurge
, então,
umanovadinâmica,um eixocomdoispólos, umcultural/capacitação
e outrodecomércio/serviço
, integrados
porumgrandeparqueurbano
que,na suaintegridade
, funcionacomogradiente,equilibrando
e democratizando
osespaços
da cidade,proporcionando
aosatores,cultura,
lazere serviçoparao iníciode umanovahistória...

UNIVERSIDADE
SÃOMARCOS
Equipe:
AlanMaimoni,
Eduardo
Francisco
Bessa,
LuizEduardo
Calligares,
MariaVitóriaLimaPimpinato
Professores
orientadores
: ClaudiaMariaLimaRibeiro
, Otaviano
Tonato
Leite,Colaboradores
: Escritório
Modelodo Cursode Arquiteturae Urbanismo
- USM
, Coordenação
do Cursode Arquiteturae
Urbanismo
- USM
, Fotógrafo:AlanMaimoni

Proposta
deReurbanização
daOrlaFerroviária
nolpiranga
- Estação
Tamanduateí.
.
A propostade reurbanização
da áreamarginalà linhaférreaelegecomopartidoa nece~s1dade
deaces:osquepermitamoutrasformasde
1
1• 11 1
circulação.O projetodo Terminale EstaçãoTamanduateí
reafir
,
PLAZASHOPPING
• • I
•
CENTRAL
_
implantação,cujosistemaconstrutivocontrastacomum ambiente
TERMINALURBANO
CENTRODEINTEGRAÇAO
detipologiasindustriaise ferroviáriasque, recuperadas,
marcamo
E CIDADANIA
lugar com novos usos. Reconhecida
a sua vocaçãode cen~o
distribuidor com destacada importância local e art1culaça
regional, o projeto inclui novos fluxos que asse_guram
_a
GALERIA
transposição, gerando novas possibilidades de c1rcul?çao,
permitindofluidez e apropriaçãodemocráticado espaçopubllc
comoinstrumentodecidadania.
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UNIVIX
Faculdade
Brasileira
Equipe:
Genulfo
Tamara
Ribeiro;
Neilson
Guimarães;
PauloHenrique
Prúcoli
Barboza;
Robbéria
KatiaLopes
Pacheco.
Co-autores:AdrianoVazBandeirade Mello, Alexssande
r PiskeKawa
ssani,
~
BasharAI-Kasslssahak
, ÉricaNascimentoMulullo
, Gabrielly
MilleryTavares
,
GeraldoLinoda Silva, JamillySiqueiraNicchio
, LucasWeberSantos
, Maria
lzabelLeãoSotero
, OdjarFirmeSobrinho
, SéliaMariade Souza.Profes
sores
Colaboradores
: AlfredoÁlvarodaSilvaFilho;AndréLuizdeSouza
; DilmaGoes
;
Gláucio
Coutinho
deLima;JorgeLuizCá, JulianaVervloet
doAmaral;Leonard
/
SantosGorza.Professor
Orientador/
Coordenador
: MarialzabelPeriniMuniz.
Patrocinador/
Apoio
: Petrobrás
e Prefeitura
MunicipaldeVitória.
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ParqueLinearManguezal
0 ,
Dascaldeirasdeterracota,registradas
em 1816, às panelasdebarro, sãoquase2
'boanose estatradiçaosedesenvolveemáreadecerca
de 10ha degrandediversidade
cultural,sociale ambiental
, habitadapormaisde 15.000pessoas
, emVitória,EspíritoSanto,Brasil,onde
situamoso projetopara o ParqueLinearManguezal.Este projetopropõesustentabilidadeàs atividadesdas comunidades
locais,
valorizando
a culturae promovendo
a educação
ambiental.Impedindo
novasinvasõesnomangue,o tratamentopaisagístico
sedesenvolve
ao longoda avenidaexistente,permitindoa criaçãode espaçosparalazere contemplação.
Estãoprevistasedificaçõesparaatenderà
comunidadedos marisqueiros
: marinas, oficina de reparos de barcos, comércio de mariscos, restaurante e museu
eco-estuarino.
Atendendo
à comunidadedas paneleiras,propõe-seum local adequadoà fabricaçãoe vendade panelasde barro,
restaurantepanorâmico
, centrode vivência,praças,espaçopara bandasde congo
, mirantee passarelaacimada vegetaçãonativado
mangueatéumaestaçãodepesquisabiológicavoltadaparaeducação
e preservação
ambiental,proporcionando
o fomentodoecoturismo.
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USP
Universidade
deSãoPaulo- Faculdade
deArquitetura
e Urbanismo
Equipe:
Cristina
MizukiUmetsu,
Fernanda
Cunha
Pirillo,Leonardo
daSilveira
lnojosa,
Renata
Heloisa
deTonissi
e Buschinelli
deGóes,
Sandra
Antunes
Nasser,
VivianHashimoto
Orientadores:
Prof.Dr.SílvioSoares
Macedo
, Prof.Dr.Eduardo
Nobre,
Colaborador
: Prof.Dr.AntônioCarlosBarossi
,
Consultoria:
VectorPro

Reintegração
e Ferrovia
Propõe-se
umaintervenção
urbanano bairroda Moóca,emSãoPaulo,como intuitode reintegrarantigasáreasferroviáriase industriais
,
qualificando
espaços;
valorizando
o patrimônio
histórico;melhorando
as condições
ambientais;
promovendo
habitação,
comércio
e serviçose
!W• II
infra-estrutura.
oferecendo
equipamentos
públicosdequalidade.
A Moóca
,
maspassaporum processo
de decadência.
Grandes
área
lindeirasà linha de trem encontram-se
abandonadas
o
sub-utilizadas,apresentando
significativopotencialpara
transformações.O projeto objetiva o aproveitament
residencialde antigasáreasindustriais,a conexãoda
faixas urbanas antes separadas pela ferrovia, a
implantação
deumsistemapúblicopararecreação
e lazer
estruturadopor um grandeparque,e a criaçãode um
complexo
esportivo-cultural.
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A ERUPÇÃO
DETÓQUIO
Tóquiovemseexpondo
a transforma
çõesconstantesao longodestes100anos.

w

-rJ,
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·

Apóster s~brevividoa duasgrandescatástrofes- o grandeterremotoda regiãode Kantoe a Segunda
GuerraMundial- umavertiginosa
recuperaçao,
aliada maistardeao macrodesenvolvimento
econômico
, possibilitouo incremento
da infra-estruturabásicaparaa realização
fezcomqueo aumento
dovalor
das OlimpíadasdeTóquio,em 1964.Novosedifíciosforamerguidosemritmofrenético,e o atoespeculativo
doterrenoatingissecifras astronômicas,
provocando
umaespéciede mitoimobiliário.Nasegundametadeda décadade 1980, a economia
inflacionada gerou uma especulaçãodescontroladaaté que o efeito bolha estilhaçasseo valor imobiliário
, que passoua cair
gradativamente,destruindoos alicercesdo referidomito imobiliário. Nosdias atuais, o Japãosofreas conseqüências
de umaeconomia
estagnada,o consumodosbensimobiliáriostem diminuídoe, conseqüentemente,
o valordometroquadrado
caiuvertiginosamente.
Apesar
2003",a ofertaexcessivadeespaçosparafins comerciaisquegeraa construção
destepanorama,Tóquiovive a chamada"Problemática
de novosarranha-céus.
Grandesprojetosde reurbanização
estãosendocolocados
emprática: o bairroMarunouchi
, noladooestedaestação
de Tóquio,o bairroShiodome,
no lado lesteda estaçãode Shimbashi,o bairrode Shinagawa,
noladolesteda estaçãodeShinagawa
eo
RoppongiHills são os quatroexemplosmais sugestivosdestefenômeno.Diferentedosedifícios-palitos
, tão ilustrativosda especulação
imobil iária da fase bolhada economia
japonesa,estesprojetosdereurbanização
consolidam
a implantação
deblocosdearranha-céus
por
áreade intervenção,
oferecendo
umanovapaisagema Tóquio.
O projetoqueoraapresentamos
paraa 5ª BienalInternacional
deArquiteturae DesigndeSãoPaulo,o projetodereurbanização
doRoppongi
6 Chame,tambémconhecido
comoRoppongiHills, é o maiorprojetodogêneronoterritóriojaponês,lideradopelainiciativaprivada.A área
, abrigatorresde 54 andaresquecompõem
umcentroempresarial,
alémdecomplexos
residenciais
, áreas
de intervenção,
de 11,6hectares
comerciais,hotel,complexode cinema,um museude grandeporte,estaçãode televisão,jardimjaponês
, áreasdestinadasa eventos,
.
praçase parques,servidospor umanovamalhade circulaçãoespecialmente
traçadaparao projeto.Trata-sede umaestruturacomplexa
•
~f'°P:. ~-~
deváriascamadasde intervenção
, quenãose resumeà criaçãode maisumaáreadestinadaparafins empresariais.
Umgrandediferencial
•w&
1 ~- ,~ 1frente a outrosprojetosdo gêneroé a implantaçãodo museue doscinemas,_criandoum núcleoculturalnessaregião.Alémdisso,_o mall
~, para pedestresque privilegiapasseios,aliado a áreasde compras
, determinaum novoestilo de vida urbana
. AntesdesteproJeto
de
i.
.,
• .~reurbanização,
a regiãocaracterizava-se
porumadensa_eirregularocupaçã?
, ondemoradiasmodestas
co,nviviam~ompr~dioscomerciais
de médioportee suasruaseramtão estreitasque1mped1am
a entradadeveiculasparaserviçosdeemergenc1a.
Aposo anunciodoproJe:o
,
e cercade 17 anosforamdispensados
paraa preparaçao
,
•.
· •
'doscercade 500 proprietáriosde imóveisda região,80% aderiramà proposca,
até se chegarà inauguraçãona primaverade 2003.Nosprimeirostrês dias apósa abertura
, um milhãode pessoas
visitaramo local.Nos
.
.
.
primeirosdois meses
, o públicoregistradofoi de 10 milhões
, Assimcomoo Roppongi6 Chame
, os bairrosdeTóquioaindaostentam
, emgeral, moradiasmodestas
emestruturademadeira
, com~uas
estreitasruassemsaídaouemcurva.Apesarde possuirinformação
, Tóquio
, emmatériadesegurança
e prat1c1dade
, carecedepr1nc1p1os

k~,.-~
..

01VISTADETÓQUIO
COMA MORIBUILDING
AOFUNDO.

funcionaisbásicoscomometrópole
. O confrontoentre preservarestesantigosbairrose reurbanizá-los
, introduzindonovasfunçõese
valoresagregados
, é umaconstante.Masa realidadeatual apontaumaTóquiona qual o valorde seuterrenotendea se desvalorizar
,a
economia
seestagna
, e suaincapacidade
de geraressareurbanização
emgrandeescalaseevidencia
. Nãoseráo momento
, então, de se
repensarTóquiocomoumametrópole?
A maquete
queapresentamos
paraestaBienalmostraa regiãocentraldeTóquio
, especialmente
a regiãodeMinato-ku
. Nelapercebemos
como
Tóquioaindaé umacidadeplana.A cidadeinteiraseespalhadessaforma, plana, numadimensão
31 vezesmaiordoquea maquetemostra.
A emoção
deter a imagemdeTóquioemvistaaéreasemultiplicaaindamaiscoma projeção
do"Tokyo
Scanner"
, dirigidoporumdosmaiores
expoentes
do desenho
animadode ação,MamoruOshii.Trata-sede um filme realizadono iníciodo ano2003,utilizandoa mais moderna
tecnologiade imagem
, FullHi-Vision,e simula, comprecisão
, a Tóquioatual.Osprojetosde reurbanização
tendema verticalizara cidade.
OcentrodeTóquioestásendoocupado
cadavezmaisporprédiosdeescritórios
e residenciais
. Impulsionados
pelaquedadovalorimobiliário
,
empresas
e moradores
estãoretornando
aocentrodeTóquio
. Maso charmedeTóquioestánaconjunção
dessesespaçosultracontemporâneos
comos bairrostradicionaisqueconservam
a escalahumana
. Nãose podeesquecer
queos habitantesconvivem
emseusfluxosdiárioscom
essesespaçosde naturezastão distintas,experimentando
, quaseque simultaneamente
, um modode vida tradicionalcom os novos
comportamentos
urbanos.Essesbairrosantigospoderão
serapreciados
atravésde umaoutraprojeção
, apresentada
tambémnestaBienal.
ATóquioquesedelineiaparao futuroseráumgrandemosaico,
composto
deáreasmetropolitanas
parcialmente
desenvolvidas,
cidadesdentro
.--------de uma metrópole
e a preservação
de bairrosantigos.Informações
sobrecada um dos grandesprojetosde reurbanização
poderãoser
acessadas
atravésde suasrespectivas
fichas. É importantefrisar, contudo,queo desenhode umaTóquiodo futuro só serápossívelse
considerarmos
astendências
e o impactodestesprojetos
dereurbanização
naestruturaurbanaatual.Suaressonância
serácertamente
sentida
na posiçãodeTóquio,e doJapão
, dentrodocontexto
asiático.

......

Arquitetura
emRoppongi
Hills
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O principalprojetoapresentado
paraesta mostraé o "Roppongi
Hills", o maiorplanode revitalização
urbanarealizadoemTóquioapósa
SegundaGuerraMundial,ocupandouma área de 12 hectares.O MoriTower,que abriga54 andaresde pisosdestinadosà ocupação
empresarial
e um complexo
cultural, tevesuafachadaprojetadapelaKahnPedersen
FaxAssociates
(NY), conhecidapor sua atuaçãona
arquiteturade arranha-céus.
Os520e 530andares
, ondeestãoo observatório
e o museu,tiveramseusinterioresprojetadospor Richard
Gluckman
(NY), reconhecido
porseustrabalhosespecializados
em museuse galerias.O museu
, instaladona coberturadesseedifíciode
grandeporte,é particularmente
umcasoraronoquala arquiteturadoespaçointeriorfoi projetadaporumescritóriodistintodoquerealizou
o designdoedifício.Oacessoao museurecebeuumtratamentoespecialcomumaestruturacobertaporumasuperfíciedevidroformand
um cone,e queficou conhecido
comoMuseumCone,ligandoo segundoe o terceiropavimentos
. Esteacessofoi projetadopor Richard':7
Gluckman
em colaboração
coma DewhurstMacfarlaneand Partners(NY).Muitosarquitetosparticiparamda realizaçãodo complexo
de
Roppongi
Hills.A sededa TVAsahi,quefica ao lado,porexemplo
, foi projetadaporFumihikoMaki(Tóquio).O hotelGrandHyattTokyofoi
projetadopelaKahnPedersen
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